
Městský úřad Jeseník
odbor obecní živnostenský úřad
(pracoviště K. Čapka l l47ll0)
790 27 Jesenik, Masarykovo nám, 167ll

U. J.: MJ13976ll20BtŽúlza

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 4 pism. a) živnostenského zákona

obchodni firma:

Sidlo:

ldentifikačni čislo:

JlMIK s.r.o.

Lipovská l207187, 790 0t, Jeseník

02058ló2

Vznik oprávněni:

Silniční motoroyá doprava - nákladní proyozoyaná vozidly nebo jízdními soupráyami
o n€jvětší povolené hmotnosti př€sahující 3,5 tuny, jsouJi určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jíZdními §oupravami o největší
povo|ené hmotno§ti nepřesahující 3,5 tuny, j§ouJi určeny k přepravě zvířat nebo věcí

30.08.20l3

Doba platnosti opnivněni: na dobu neurčitou

Živnostenské oprdvnění č. 2

Předmět podnikáni: výroba, obchod a §lužby neuvedené v přílohách l až 3 žiynost€n§kého zákona

obory činnosti: Nak|ádání s odpady (vyjmg nebezp€čných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostř€dkování obchodu a služeb
v€|koobchod a maloobchod
Zastavár€nská činno§t a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových Yozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma ž€|ezniční a silniční motorové doprayy)
Skladoyání, ba|€ní zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
zasilatelství a Zastupoyání v celním říZení
Ubytovací sIužby
PoskytoYání soft\dare, poradenstYí v obIasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portá|y
Činnost informačních a zPraYodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemoyito§tí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
SIužby v oblasti administrativní správy a s|užby organizačně hospodářské povahy
Provozování ce§toYní agentury a průvodcovská činnost v ob|asti c€stovního ruchu
Po§kytování technických sIužeb

Ž iv nos t ens ké op r áu ně n í č.

Předmět podnikáni:
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JIM
IK s.

r.o



Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Vznik oprávněni: 30.08,2013

Doba platnosti opávněni: na dobu neurčitou

Živnost ens ké opróunění č. 3

Předmětpodnikání: Hostinskáčinnost

Vznik oprávnění: 30.0E.20t3

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Uřad přislušný podle § 7| odst. 2 živnostenSkého Zákona: Městský úřgd Je§eník

V Jeseníku dne 05.09.20l3
Bc. Jan Zavadil
vedouci odboru9 ffiel
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