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ozNÁMENí EKoNoMlcKÉno sUBJEKTU . FYz|cKÉ osoBY
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p|otí odi ..
Vyp|Ďte laskavě strojem nebo hťrlkorn.fm písmem a pťedloŽte zx ČSÚ ve |hťrtě stanovené zákonem /do 10 dnťr po
udá]osti/. Si|ně orámované části newplřuite!
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1/ zaškrtněte



6. Zák|adní charakteristiky subjektu /nevyplřuje se pŤi h|ášení zániku subjektu/:
a/ Hlavní (pÍevaŽující) činnost:
(popiŠte podrobněji činnost, která tvoÍí největší část ce|kové pťidané hodnoty, pokud nelze zjlstit vfši pÍidané hodnoty,
uveďte činnost, ze které máte nejvyšší trŽby):
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b/ Da|ší vfznamné činnosti (slovy):

g. áNlx sUBJEKTU

Datum zániku (trvalého ukončení činnosti)

D vod  z án i ku :  . . . . . . . - - . . . . . -

Vvplni| (iméno a pňíimení): ftqrÚK r,z-,,,64
Tetefon: coe 334 'aí

Razítko, podpis:
/ //kr

one: {J (t.!o4r/

Fax:

zÁznanay ČsÚ

tČo prioetit:

Razítko a podpis:

Dne: 2l- - 11-2011

$n.sr*f sTATI$TIcKIÍ ÚŘanSpr{vr registtu etoronicky.h ;bj;kiú
iho i

)#aP / /, il,/- ít p Lt,J

Te|efon: uÍIŤlí t's



čes
ODBOR

kIi telekomuni kačn i uŤad
PRO J IHOMORAVSKOU OBLAST

fyzické osobě:
Jméno a pťíjmení:
Byďiště:
PSC:
ldentifikaění čísIo:

Šumavská 33,602 oo Brno

Brno 21.11.2011
Či. ČrÚ.1 1 o 839/201 1.637/||. vyi..JaR

Česk! te|ekomunikační riťad (dá|e jen,,ÚĚad..) podle s 14 odst. 1zákonač,. 127t2oo5 sb.,
o elektronicklch komunikacích a o změně někten.fch souvisejících zákonťr (zákon
o elektronickfch komunikacích), Ve znění pozdějších pĚedpisťr, há zák|adě oznámení
komunlkační ěinnosti, doručeného ÚĚadu dne 9. 11. 2011, a jeho dalších dop|nění vydává

{

osvědčení č.3214

Marek Kužílek
Záh|inická 437, Hulín
768 24
nepÍiděleno

potvrzující, Že tato osoba pťed|oŽila Úradu podle s 13 zákona č. 127t2oo5 Sb., oznámení
komunikační činnosti, která je podle s 8 toťtoto zákona podnikáním V elekti"onickfch
komunikacích. oznámeny by|y tyto komunikaění činnosti:

S|uŽby pťístupu k síti |nternet
S|uŽba není poskytována jako veiejně dostupná.
Územní rozsah: Ztínsk! kraj - město Hulín

JUDr. Ladis|av Sapík
ťeditel odboru pro jihomoravskou oblast
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