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Název:

ŽIVA spolu-práce, z.s.

Adresa sídla:

Dolní náměstí 27/38, 779 00, Olomouc

Identifikační číslo osoby: 22728856
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:

Alena Sklenářová (2)

Vznik funkce:

19.08.2020

Jméno a příjmení:

Ing. arch. Barbora Kudrnáčová (1)

Vznik funkce:

19.08.2020

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
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Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

22.12.2020

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

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

22.12.2020

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Ing. arch. Barbora Kudrnáčová (1)

Jméno a příjmení:
Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání:

Ostraha majetku a osob

Podmínky provozování živnosti: spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu
a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6
odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)
Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

23.12.2020

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Ing. arch. Barbora Kudrnáčová (1)

Jméno a příjmení:
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Ing. arch. Barbora Kudrnáčová (1)

Datum narození:

08.04.1985

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Alena Sklenářová (2)

Datum narození:

19.04.1971

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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