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Městský úřad Český Krumlov
Odbor obecní živnostenský úřad
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Č. j.: MUCK 66556/2019/OŽÚ/haj
Sp. značka: S-MUCK 62061/2019

Vyřizuje: Ing. Jarmila Hálová
Telefon: 380766905
Fax: 380766501

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Český Krumlov, Obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níže
uvedeného žadatele ze dne 28.11.2019

t a k t o :

podle § 53 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

s e  u d ě l u j e  k o n c e s e

právnické osobě

Obchodní firma: Original Afrika s.r.o.
Identifikační číslo osoby: 28138694
Adresa sídla: 382 01, Dolní Třebonín 280
Předmět podnikání: Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Vznik práva provozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

Současně se podle § 53 odst. 3 živnostenského zákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: RNDr. Květa Tůmová
Datum narození: 29.02.1960

Číslo případu: 330201/U2019/4302/haj ZIV 2.0p084/2009 DOP 0113/031



Adresa bydliště: Lazna 429
373 12, Borovany

Odůvodnění:

Dne 28.11.2019 požádal podnikatel o koncesi s předmětem podnikání Provozování cestovní kanceláře
- pořádání zájezdů.

Zároveň předložil ke schválení živnostenskému úřadu ustanovení odpovědné zástupkyně RNDr. Květy
Tůmové, datum narození 29.2.1960.

Vzhledem k tomu, že k žádosti byly doloženy potřebné doklady prokazující splnění všeobecných
a zvláštních podmínek provozování výše uvedené živnosti a rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj se ve svém
stanovisku č. j. MMR-53438/2019 - 54/1 ze dne 20.12.2019 vyjádřilo kladně, rozhodl Obecní živnostenský
úřad Městského úřadu Český Krumlov tak, jak je uvedeno ve stanovisku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, odvolat podáním učiněným u Městského úřadu Český Krumlov, a to do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje,
Odbor krajský živnostenský úřad. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení
rozhodnutí.

V Českém Krumlově dne 23.12.2019
Bc. Božena Kalíšková

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Účastníci řízení:

Original Afrika s.r.o., IČO 28138694

RNDr. Květa Tůmová
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