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Obchodní firma:

JPP trans s.r.o.

Sídlo:

Na vysočině 734, 104 00, Praha - Uhříněves

Identifikační číslo osoby: 26734206
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:

Petr Pažout

Jméno a příjmení:

Petr Pažout

Živnostenské oprávnění č.1
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
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba hnojiv
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

04.12.2002

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Petr Pažout

Jméno a příjmení:

Provozovny k předmětu podnikání číslo
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přátelství 550, 104 00, Praha - Uhříněves
Adresa:
Identifikační číslo provozovny: 1008390097
Zahájení provozování dne: 01.01.2009
Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Přátelství 550, 104 00, Praha - Uhříněves
Adresa:
Identifikační číslo provozovny: 1008390097
Zahájení provozování dne: 01.01.2009
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Petr Pažout

Datum narození:

10.08.1955
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Jméno a příjmení:

Petr Pažout

Datum narození:

11.09.1980

Občanství:

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 22
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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