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na základe vyvešeného zámeru o pronájmu objektu c.p. 598/48 Restaurace pod

l Hvezdárnou. mám zájem o pronájem tohoto objektu.l

' Nadále v tomto objektu budu provozoval hostinskou cinnost,

Restauraci po predáni chci provozovat již od 1.2.2022 a k tomu datu smerujeme i
prepisy energii.

Nájem dle stávající smlouvy je 25800,-KC a s tím také souhlasím
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MESTSKÁ CÁST PRAHA3
Úrad mestské cásti, odbor živnostenský

130 00 PRAHA 3, Lipanská 308/14

c.j.: UMCP3 010051/2022

Sp. znacka: S UMCP3 009549/2022

výpis z živnostenského rejstríku

Jméno a prijulmj: Jirí Slabihoud

Rodné císlo' 710728/0807

Datum narozeni: 28.07.1971

Adresa bydlištc: Lešenská 547/3, 181 00, Praha 8 - TrojÁ

Adresa sídla: Lešenská 547/3, 181 00, Praha 8 - Troja

Identifikacní císlo osoby: 13824473

Zivno$lenské oprámení C. l

Prcdmct podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvcdcnC v prílohách l až 3 živnostenského zákona

Oboiry cinnosti: Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská cinnost maloobchod s použitým zbožím
Mimoškolní výchova a vzdeláváni, porádání kurzu, školení, vcetne lektorské Cinnosti

Provozování kulturních, kulturne-vzdelávacích a zábavních zarízení, porádáni
kulturních produkci, zábav, výstav, velecrhu, prchlídek, prodejních a obdobných akcí

Provozování telovýchovných a sportovních zarízcní a organizování sportovní cinnosti
Poskytování služeb osobního charAkteru a pro osobní hygienu

Vznik oprávneni: 23.11.1992

Doba platnosti oprávnení: na dobu neurcitou

Živnostenské oprú vneni C. 2

Predmct podnikání: Masérské, rekondicní a regeneracní služby

Vznik oprávneni: 03.01.20ll

Doba platnosti oprávneni: na dobu neurcitou

Zivnostenské oprávneni C. 3

Predmet podnikáni: Silnicní motorová doprAva - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnhnl soupravami

o nejvetší povolené hmotnosti nepresahující 3,5 tuny, jsou-li urceny k preprave zvírat
nebo vecí, - osobní provozovmá vozidly urcenými pro prepra,vu nejvýš¢ 9 osob vcetne
ridice

Vznik oprávneni: 01.06,2020 '

Doba platnosti oprávncní: na dobu neurcitou

ID RZP: 528727
Císlo prípadu: 310003/U2022/789/Zak Strana l ŽIV 2 0pO91/10?0 VYP 0247mR
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MESTSKÁ CÁST PRAHA 3
Úrad mestské cásti, odbor živnostenský

130 00 PRAHA 3, Lipanská 308/14

C. j.: UMCP3 009564/2022

Sp. znacka: S UMCP3 009549/2022

vyrizuje: Eva Žáková

Telefon: 222116415

Fax: 222116394

ROZHODNUTÍ

Mestská cást Praha 3, Úrad mestské cásti, Odbor živnostenský, príslušný podle § 2 odst. l zákona
c. 570/1991 Sb., o živnostenských úradech, ve znení pozdejších predpisu, rozhodl o žádosti o koncesi niže

uvedeného žadatele ze dne ]2.01.2022

takto:

podle § 53 zákona c. 455/1991 Sb., q živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znení pozdcjších

predpisu,

s e údelu je koncese

fyzické osobc

Jméno a príjmení: jirí Slabihoud

Rodné cído: 710728/0807

Datum narození: 28.07.1971

Adresa bydlište: Lešenská 547/3
181 00, Praha 8 - TrojÁ

Identinkacní císlo osoby: 13824473

Adresa sídla: Lešenská 547/3
181 00, Praha 8 -Th)ja

Predmet podnikání: prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Vznik práva provomvai živnost dnem nabycí právni moci rozhodnuti o koncesi

Koncese se udclujc na dobu ncurcitou.

Císlo prípadu: 310003/U2022/788'ZU ŽIV 2DpO9IAW OOP
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Oduvodnení:

Vzhledem k tomu, že žadatel splnil všechny náležitosti podle živnostenského zákona, bylo rozhodnuto

jak výše uvcdcno.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí sc lze podle § 81 odst. l zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve zncní pozdcjšich
predpisu, odvolat podáním ucineným u McstskC cásti Praha 3, Úradu mcstské cásti, a to do 15 dnu ode dne

oznámeni rozhodnuti (§ 83 odst. l spnivního rádu). Odvolacím správním orgánem je Hlavní mesto Praha,

Magistrát hl.m. Prahy, odbor živnostenský a obcanskosprávní. Lhuta pro podáni odvoláni pocíná bežet dnem
následujícím po dni oznámení rozhodnuti.

V Praze dne 13.01.2022

Úcasmíci hZenf:

j:;)i'i:^! vdou:í';,:::::.',t',:í,.m

-49"

jirí SLABIHOUD, ICO 13824473

Za správnost vyhotoveni: Eva Žáková

Datum, 14.01.2022 "]/á,+ l
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