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I\,íěstský úr'ad Třinec
Toto mzhodnutí nabvlo
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Živnostenský úřad
73g 61TzuNEC, Jablunkovská 160
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Mě§t§ký úřad Tňnec dnc
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2489l1lŽÚBruh
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Sp.značka: 2489ll'7lŽÚlBru

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

Ing. Helga Brudtrá

558306246
558306143

RO ZHODNUTÍ
Městský úřad Třinec, Živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských ťlřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi nížeuvedeného žadatele
ze dne 09.10.2017

takto:
podle § 53 zákona č. 455ll991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

se uděluje

konce§e

právnické osobě

obchodní frrma:

Doprava Gajdzica, s.r.o.

Identifikaění čísloosoby: 06448470
Adresa sídla:

Oldřichovice 738
739 6l, Třinec

Předmět podnikání:

Silničnímotorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
§oupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsouJi
určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Vznik práva provozovat živnost: dnem nabYí právní moci rozhodnutí o koncesi
Koncese se uděluje na dobu neurěitou.

Číslopřípadu
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SouČasně se Podle § 53 odst. 3 živnostenského zrákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:

\

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Karel Gajdzica

Datum narození,,

30.08.1955

Adresa bydIiště:

Dolní Líštná285
739 6I, Třinec
odůvodnění:

Dne 09.10.2017 přeďložilaprávnická osobaDopravaGajdzica.s.r.o., se sídlern Oldřichovic e']38,739 61,
Třinec, Městskému Úřadu Třinec, Živnostenskému úřadu žádost o udělení koncese s předmětern podnikání
"SilniČnímotorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti Přesahuj Ící3,5 tuny, jsou-li určeny k pt'epravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo

jízdnímisouPravami o největŠÍpovo|ené hmotnosti nepřesahujíci 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí".

Pro druh doPralY "Silničnímotorová doprava - nákladní provozovaná voziďly nebo jízdnimi soupravami
o největŠÍPovolené hmotnosti přesahující 3,5 tun1,, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" byl ustanoven
odPovědný zástupce pan Karel Gajdzica, nar.30.08.1955, kterli prokázal potřebnou odbomou způsobilost.
Podnikatel předloŽil vŠechrry doklady potřebné k prokázání splnění všeobecných a zvláštních podmínek
stanovených zákonem č.455l199l Sb., o živnostenskémpodrrikání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 1 l 1/l 994 Sb., o silničnídopravě, ve znění pozdějších pr'edpisů.
Při svém rozhodován Í l1,cházel Živnostenský úr*ad rovněž ze stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru dopraly a chYrého regionu, vydanélro pod čj. MSK 132787l20l7 ze dne l1.10.2017, kde
dopravní úřad souhlasí s lydáním koncese pro dané druhy dopravy.
Městský Úřad Třinec, Živnostenský úřad po posouzení předloženýclr dokladů shledal, že žadatel o koncesi
i odPovědný zástupce splňují všechny podmínky stanovené zákonem pro uvedenou živnost, a proto rozlrodl,
jakje uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 zákonaó. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
PředPisŮ, odvolat podáním učiněným u Městského úřadu Tr'inec, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
vnitra

a

l

správního řádu). Odvolacím správním orgánem je Krajský út'ad Moravskoslezského kra.je, odbor
krajský živnostenský úřad. Lhůta pro podání odvolání po čínáběžetdnemnásledujícím po dni oznámení

(§ 83 odst.

rozhodnutí.

V Třinci ILI0,2017
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Ing. Marcela Muchová

vedoucí živnostenského úřadu
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