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Magistrát města Liberec
Odbor správní a živnostenský
nám. Dr. E,Beneše 1,46059 Liberec l

C. j.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

ZU llMLl11475/09/Sko/3

Dagmar Škodová
485 244 851

485 244 842

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec, Odbor správní a

č. 57011991 Sb,, o živnostenských úřadech, ve znění
uvedeného žadatele ze dne 25.11.2009

živnostenský, příslušný podle § 2 odst. I zákona
pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níže

takto:

podle § 53 zákonač.455lI99I Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),veznění pozdějších
předpisů,

se uděluje koncese

právnické osobě

Obchodní firma: BEST TOUR LIBEREC s.r.o.

Identifikační číslo: 28712978

Sídlo: Sokolská 113/8

460 01, Liberec - Liberec l-Staré Město

Předmětpodnikání: Provozovánícestovníkanceláře

Podmínky pro provozování živnosti dle § 27 odst. 3 živnostenského zákona nejsou stanoveny.

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

SouČasně se podle § 53 odst. 3 živnostenského zákona schvaluje ustanoveni odpovědného zástupce:

Císlo případu: 350506/U2009/l 6384/Sko
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Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Ivana Maini
20.04.I966

Bíezová alej 1207l20
460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město

odůvodnění:

Dne 25.11.2009 požádaIa právnická osoba BEST TOUR LIBEREC s.r.o. Odbor správní
a živnostenský Magistrátu města Liberec (dále jen správní orgán) o vydání koncese s předmětem podnikání
Provozování cestovní kanceláře v souladu s § 53 živnostenského zákona. Správní orgán si vyžádal v rámci
správního řízení v souladu s § 52 odst. 1 živnostenského zákona stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj
Odbor cestovního ruchu čj. 3702312009-61/103K ze dne l7,12,2009, z jehož obsahu je ďejmé, že uvedený
podnikatel splňuje podmínky pro provozování shora uvedené koncese.

Odbor správní a živnostenshý Magistrátu města Liberec po projednání žádosti podnikatele dospěl
k závěru, že v daném případě jsou splněny všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Na základě
shora uvedených skutečností správní orgán žádosti vyhovuje.

Poučení:

Proti tomuto roáodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho omámení; prvním dnem
lhŮty je den následující po dni oznámení rozhodnuti. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec,
Odboru správního a živnostenského a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kaje, Správní odbor,
oddělení krajský živnostenský úřad.

V Liberci dne: 28.12.2009
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Mgr. Jitka Stíchová, vedoucí odboru
správního a živnostenského

v zastoupení Ing. Michaela Hernychová, vedoucí
oddělení ŽivnostenskÝ úřad

učastníci íízení:

BEST TOUR LIBEREC s.r.o.

Ivana Maini
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