
Evropské společenství

CZ(|) Krajslcý úřad
Olomouckého kraje

LICENCE č. oso t o+

pro mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu

Tato licence opravňuje (2) TRANSPET s.r.o.

79841 Kostelec na Hané Legionžňská 457l19

IC: 262 30 I78

k qýkonu mezinárodni silniční nákladní přepraly pro cizí pořebu jakoukoli trasou pro jízdy
nebo jejich části prováděné na územi SpoleěensWí podle nařízení Ewopského parlamentu
a Rady (ES) č. 10'72/2009 ze dle 21. řijna 2009 o spoleěných pravidlech pro přístup na trh
mezinárodní silniční nákladní dopraly a v souladu s obecnými ustanoveními této licence.

Zvláštní poznámky:

2,7.03.2014 26.03.2024
Tato licence je platná od do

O1omouci 27.03.2014
Výdáno v dne

(|)Rozlišovací značky členských §!itů: (B) Belgie, (BG) Bulha$to, (CZ) Česká republika, (DK) Dáílsko, (D) Německo, (EsT) Estonsko,
(IRL) Imko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F)Francie, (I )Itálie, (cY) KrŤr. (Lv)Lotyšsko, (LT)Litva, (L) Lucembursko. (H)Madar§ko, (MT) Malta,
(NL)Nizozemsko, (A) Rakousko. (PL) Polsko, (F) Portugalsko, (Ro) Rumunsko, ( sl-o) slovinsko, (SK) sLovensko, (FtN] Finsko, (s) švédsko,
(LK) Spojené tŤáloÝslvi,

o Jméno, nlizev nebo obchodní firma a úplná adresa podnikat€le v silnič í ákladní dopťavě.
o) Podpis a razítko příslušného orgánu nebo subjektu \Tdávajícího licenci.



OBECNAUSTANOVENI

Tato 1icence se vydává na záÝJadé naíaeni (ES) č. 107212009.

Opravňuje držitele k qfkonu meziná,rodní silniční nákladní přepravy pro cizí potřebu jakoukoli
trasou pro jizdy nebo ěást jizd prováděných na ivemi Společenství, případně za podmínek,
které jsou v ní stanoveny,

- pokud jde o jízdu vozidla, při které ieží výchozi a cilové místo ve dvou různých člens§fch
státech, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více člensloými státy nebo jednou či více
třetími zeměmi,

- pokud jde o jízdu vozidla, při kíeré leži vrýchozí místo v jednom členském státu a cílové
misto v třetí zemi nebo naopak, s průjezdem nebo bez píůjezdu jedním či vice členskými
státy nebo jednou či více třetími zeměmi,

- pokud jde o jízdu vozid|a mezi třetimi zeměmi s průjezdem po územi jednoho nebo více
členských států,

jakož ik jizdě bez nákladu související s takoyfoni přepravami.

Při přepravě z členského státu do tíeíi zemé a naopak se tato licence vztahuje la óást jizdy
provedenou na území Společenství , Je plaílá na,ázemí členského státu nakládky nebo lykiádky
až po azavíeni potřebné dohody mezi Společenstvím a dotyčnou tíeIi zemí podle nařízení
(ES) č. l07212009.

Licence je na jméno držitele a je nepřenosná.

MŮže blit odejmuta příslušným orgánem členského státu, kterýji vydal, zejména sestlže držite1:

- nesplňuje všechny podmínky stanovené pro pouŽivání této licence,

* předložil nesprávné informace o údajích požadovaných k vydáni nebo prodloužení platnosti
licence.

Prvopis licence musí b]ýt uchováván podnikem silniční nákladní dopraly.

Opis licence se musi nacházet ve vozidle(l). U soupravy vozidel musi být uchováván y tažném
vozidle. Platí pro celou soupraw vozide1, a to i y případě, že přivěs nebo návěs není uveden
do provozu nebo registrován jménem držitele licence nebo že je uveden do provozu nebo
registrován V jiném státě,

Licence musí blit píedložena na žádost oprávněného kontrolora.

Držitel je povinen dodržov at na irzefii každého členského státu jeho platné právní a správní
pŤedpisy, zejména předpisy upravující provo zoláni doptavy a silniční provoz.

(j),yozidlem" se rozumi samostatné motorové vozidlo rcgistované v členském státě nebo §ouprava vozidel. u kteřé je alespoň motorové
vozidlo registrováno v členském státě, uŤčené výlučně pro nákladní přepía}u.
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Magistrát města Pro§tějova
odbor obecni živnostenslaý úřad
796 0l PRoSTĚJOY Nám. T,G.Masalyka l30/l4

č, j,, PVMU 30l21/2014 30
Sp. žnaěka: oŽÚ 1287/2014

Výpis z živnostenského rejstříku

obchodni firma:

Sídlo:

Identifikační člsIo:

TRANsPET s,r,o.

Legionářská 457ll9, 798 4l, Kostelec na Hané

26230l78

Živnost enské oprm+lění č.

Předmět podnikáni:

obory činnosti:

Vznik oprávnění:

Doba platnosti opIávnění| na dobu neurčitou

1

Výroba, obchod a s|užby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvnich doptňků
Zpro§tředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich pří§lušen§tví
zasilatel§tví a zastupováni v celnim řízení
Ubytovací služby

2E.lt.2000

Živnostens ké oprávnění č-

Předmět podnikániI

Vznik oprávnéni:

Doba p]atnosti oprávnění: na dobu neurčitou

iilniční rnoto.ouá rtoprava - nákladni provozovaná vozidly n€bo jízdnimi soupravami
o největší povoleué hmotno§ti pře§ahující 3,5 tuny, j§ou-li určeny k přepravě nířat
nebo věcí, - nákladní přovozovaná yozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotno§ti nepř€§ahující 3,5 tuny, jsouJi určeny k přepravě zvířat nebo yěcí

05,04.2005

Uřad příslušný podle § 7l odst. 2 živnostenského zákona: Magistřát města Prostějova

v Prostějově dne 27.02,2014

/,/l
/ /í |4--í.řťT -.'

tng. ý Antonie Orálková
vedouci odboru obecní živnostensloy' úřad
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