
Městský úřad Žamberk
Odbor právní, oddělení obecní živnostenský úřad
564 01 Žamberk, Masarykovo nám. 166

Č. j.: MUZBK-04916/2022/ZIV/CERM-79

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: Domov pod hradem Žampach
Adresa sídla: 564 01, Žampach 1
Identifikační číslo osoby: 00854271

Živnostenské oprávnění č. 1
Předmět podnikání: Hostinská činnost
Vznik oprávnění: 03.01.2007
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
Poskytování technických služeb

Vznik oprávnění: 03.01.2007
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3
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Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Vznik oprávnění: 26.03.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Žamberk

V Žamberku dne 09.02.2022
JUDr. Jitka Kubová

vedoucí odboru
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Datová schránka: sh3kigb, Domov pod hradem Žampach, Žamberk, 
Žampach č. 1, PSČ 564 01

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Výpis z ŽR

ID zprávy: 1000806523

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání:

Datum a čas doručení:

9.2.2022 v 10:39:33

9.2.2022 v 10:40:01

Odesílatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk, CZ

ID schránky: ia9b3gu

Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací: MUZBK-04916/2022

Naše spisová značka: MUZBK-04916/2022/02

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Výpis z ŽR-Domov pod hradem Žampach.pdf (139,36 kB)
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