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Magistrát města Brna
Živnostenshý úřad města Bma
Malinovského nárn. 3' 601 67 Bmo
Č'j.:
Sp.

znaěka:

MMB/0194522I20|4
ZU/vIMBl0190902/z014

Výpis z živnostenského rej stříku
příjmení: Michal Břeň
76tll6l3835
Rodné číslo:
Datum narození: 16.11.1976
Tumaňanova
Bydliště:
Tumaňanova
Sídlo:
Identifikačníčíslo: 02982498
Jméno a

283/43a,621 00, Brno - Mokrá Hora

283l43a,621 00' Brno - Mokrá Hora

ŽivnosÍenshi oprcwnění č. 1

Předmětpodnikání: Truhlářství'podlahářstvi
Vznik

oprávnění: 07.05.2014

Dobaplatnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostensh! oprtivnění č' 2

Předmětpodnikání: Zámečnictví,nástrojářství
Vznik

oprávnění: 07.05,2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské opróvnění č. 3
Předmět

Vznik

podnikrínrí:MontáŽ, opravy'

oprávnění: 07.05.20|4

revize a zkoušky elektrických zařízení

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostensé oprávnění č. 4
Předmět

podnikání: Yýroba,
a

Vznik

opráwění:

instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů' elektronických
telekomunikačních zaíízení

07.05.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenshi opróvnění č. 5
Předmět

obory

podnikání: Výroba, obchod

činnosti:

a s|užby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenskéhozákona

Poskytování služeb pro zemědělství' zahradnictví, rybníkářství' lesnictví a myslivost

ID RZP: 3759885

Číslopřípadu:

3702O0lU2OI4l76l2lKre
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Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Výroba textilií, textilních výrobkůo oděvů a oděvních doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Yýroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
UměIecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalšíchmateriálů
Výroba jízdníchkol, vozíkůpro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounickýcb výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřebo her, hraček a ďětských kočárků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba břuterie,
kartáčnického a konfekčního zboŽí, deštníků,upomínkových předmětů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovacístavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování

Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržta motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, ba|ení zboží,manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií' zpracování dat,
hostingové a souvisejícíčinnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržbanemovitostí
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérskáčinnost a modeling
Fotografické služby
Mimoškolní výchova avzdé|ávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábavrvýstav,veletrhů, přehlídek' prodejních a obdobných akcí
Provozováití tělovýchwných a sportovních zařízení a'organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržbaoděvů, bytového textilu a osobního
zboŽí
Poskytování technických služeb
opravy a údržbapotřeb pro domácnost' předmětů kulturní povahy' výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojůa měřidel
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Vznik oprávnění:

07.05.2014

Dobaplatnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úraa prislusny podle $

7l

odst. 2 žirmostenského zákona: Magistrát města Brna

!

In

V Brně dne 12.05.2014

(1'Á4
JUDr. Dobromi la $4acháčková
vedoucí Živnostenskéhd úradu města Brna

v z.Bc. Lucie Krejčí
referent státní správy
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