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Mìstský úøad Trutnov
odbor Obecní živnostenský úøad
541 16 TRUTNOV, Slovanské nám. 165

È. j.: Ž/3008/08/Ry/15888/2

Výpis z živnostenského rejstøíku

Jaroslav Stoklasa

660415/0630

Jméno a pøíjmení:

Rodné èíslo:

Bydlištì:
IdentifIkaèní èíslo:

Místo podnikání:

Na Veselce 475, 542 32, Úpice

62051148

Na Veselce 475, 542 32, Úpice

Živnostenské oprávnìní è. 1

Pøedmìt podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zaøízení a plnìní nádob plyny

Vznik živnostenského oprávnìní: 08.06.1998

Doba trvání živnostenského oprávnìní: na dobu neurèitou

Živnostenské oprávnìní è. 2

Pøedmìt podnikání: Vodoinstalatérství, topenáøství

Vznik živnostenského oprávnìní: 03.10.2001

Doba trvání živnostenského oprávnìní: na dobu neurèitou

Živnostenské oprávnìní è. 3

Pøedmìt podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci

Vznik živnostenského oprávnìní: 01.04.2004

Doba trvání živnostenského oprávnìní: na dobu neurèitou

Živnostenské oprávnìni è. 4

Pøedmìt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory živnosti volné: Poskytování služeb pro zemìdìlství, zahradnictví, rybníkáøství, lesnictví a myslivost
Èinnost odborného lesního hospodáøe
Vyhotovování lesních hospodáøských plánù a osnov
Nakládání s reprodukèním materiálem lesních døevin
Chov zvíøat a jejich výcvik (s výjimkou živoèišné výroby)
Úprava nerostù, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravináøských a škrobárenských výrobkù
Pìstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných smìsí, doplòkových látek a premixù
Výroba textilií, textilních výrobkù, odìvù a odìvních doplòkù
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Výroba a opravy obuvi, brašnáøského a sedláøského zboží
Zpracování døeva, výroba døevìných, korkových, proutìných a slamìných výrobkù
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z tìchto materiálù
Vydavatelské èinnosti, polygrafická výroba, knihaøské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukovì-obrazových
záznamù a výroba nenahraných nosièù údajù a záznamù
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek, vláken a pøípravkù a kosmetických prostøedkù

Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobkù
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobkù
Výroba brusiva ostatních minerálních nekovových výrobkù
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovù a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù
Umìlecko-øemeslné zpracování kovù
Povrchové úpravy a svaøování kovù a dalších materiálù
Výroba elektronických souèástek, elektrických zaøízení a výroba a opravy elektrických
strojù, pøístrojù a elektronických zaøízení pracujících na malém napìtí
Výroba neelektrických zaøízení pro domácnost
Výroba strojù a zaøízení
Výroba motorových a pøípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a
konstrukèní zmìny letadel, motorù letadel, vrtulí, letadlových èástí a zaøízení a
leteckých pozemních zaøízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železnièního parku
Výroba jízdních kol, vozíkù pro invalidy a jiných nemotorových dopravních

prostøedkù
Výroba a opravy èalounických výrobkù
Výroba, opravy a údržba sportovních potøeb, her, hraèek a dìtských koèárkù

Výroba zdravotnických prostøedkù
Výroba a opravy zdrojù ionizujícího záøení
Výroba školních a kanceláøských potøeb, kromì výrobkù z papíru, výroba bižuterie,
kartáènického a konfekèního zboží, deštníkù, upomínkových pøedmìtù
Výroba dalších výrobkù zpracovatelského prùmyslu
Provozování vodovodù a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných)
Pøípravné a dokonèovací stavební práce, specializované stavební èinnosti
Sklenáøské práce, rámování a paspartování
Zprostøedkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská èinnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich pøíslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železnièní a silnièní motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické èinnosti v dopravì
Zasilatelství a zastupování v celním øízení
Provozování poštovních a zahranièních poštovních služeb

Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informaèních technologií, zpracování dat,
hostingové a související èinnosti a webové portály
Èinnost informaèních a zpravodajských kanceláøí
Realitní èinnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a pùjèování vìcí movitých
Poradenská a konzultaèní èinnost, zpracování odborných studií a posudkù
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Projektování pozemkových úprav
Pøíprava a vypracování technických návrhù, grafické a kreslièské práce
Projektování elektrických zaøízení
Výzkum a vývoj v oblasti pøírodních a technických vìd nebo spoleèenských vìd
Testování, mìøení, analýzy a kontroly
Reklamní èinnost, marketing, mediální zastoupení
Návrháøská, designérská, aranžérská èinnost a modeling

Fotografické služby
Pøekladatelská a tlumoènická èinnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizaènì hospodáøské povahy
Provozování cestovní agentury a prùvodcovská èinnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdìlávání, poøádání kurzù, školení, vèetnì lektorské èinnosti
Provozování kulturních, kulturnì-vzdìlávacích a zábavních zaøízení, poøádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhù, pøehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a organizování sportovní èinnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba odìvù, bytového textilu a osobního
zboží
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezaøazené

Vznik živnostenského oprávnìní: 01.06.1995

Doba trvání živnostenského oprávnìní: na dobu neurèitou

Živnostenské oprávnìní è. 5

Pøedmìt podnikání: 1\Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zaøízení a nádob na plyny

Vznik živnostenského oprávnìní: 16.10.2008

Doba trvání živnostenského oprávnìní: na dobu neurèitou

Úøad pøíslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Trutnov

V Trutnovì dne 16.10.2008
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