Městský úřad Hodonín
obecní živnostenslcý uřad

695 35 HODONÍN, Masarykovo náměstí 53/l, pracoviště: 695 35
HODONÍN, Národní tííďa 3'7 3 l25

ožút tsg s t tzl t 4,

č. j.,

í39 52 l20 l 4

Výpis z živnostenského rej stříku
obchodní firma:

Korelis, s.r.o.

Sídlo:

12.

Identifikační číslo:

0l44363l

dubna 159316,695 0l, Hodonín

Živnostenské opravnění č. l
předmět

Obory

podnikání:

činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

1 až 3 živnostenskéhozákona

Zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,včetně lektorské Činnosti
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní Činnosti
11.03.2013

Vznik oprávnění:

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č. 2
Předmět podnikání:

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekom unikačníchzaíízení

Vznik oprávnění:

30.06.20l4

Dobaplatnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnosíenskéopravněni č. 3
Předmět

Vznik

podnikání:

oprávnění:

Montáž, opravy, revize

a zkoušky

elektrických zaíízení

30.06.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úrad prislusny podle §

7l

odst, 2 živnostenského zákona: Městský úřad Hodonín

4,ffim

V Hodoníně dne 30.06.20l4

vedoucí obecniho živnostenského úřadu

ID RZP: 3638913
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TEGl{NlcxÁ lnspEKcE česxÉREpUBLIKy
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8
Cj.: TICR/1519112014

112

Technická inspekce Českérepubliky vesmyslu § 154 a § 155 zákona č.500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č, 17411968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává:

opRÁvNĚtti

ev.

č.: 1427 4lgl 14IEZ-M,O-E2A

k činnosti: montáže a opravy elektrický

ch zařízeni

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v přílozetohoto oprávnění
pro:

adresa:
lč:

Korelis, S.ř.o.
12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín

01443631

datum narození: 3, března 1977
odpovědný zástupce: Pavel Pazourek
Mikulčice 693, 696 19 Mikulčice
adresa

bydliště:

Provozovna: Štefánikova 283t27,695 01 Hodonín
V Brně dne 25. června 2014
Poučení:Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření
ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval:

se

David Suchý

Pobočka: Technická
Brno

inspekce Českérepubliky, pobočka Brno, Hudcova 78c,612 0O

Za správnost vyhotovení: Barbora Dostálová

ffi-b

Nr'

u5

lng. Petr Veselý
vedoucí inspektor poboěky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávněníjsou uvedeny v příloze tohoto oprávněni
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

řídí

