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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 16.10.2017 12:04:29

Obchodní firma: Agentura UN - RA spol. s r.o.
Adresa sídla: Na strži 290/10, 140 00, Praha 4 - Krč
Identifikační číslo osoby: 48026743
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Jiří Šindelář (2)
Vznik funkce: 22.09.2017
Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Ungr (1)
Vznik funkce: 05.11.1992

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 10.10.1995
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Ungr (1)

Živnostenské oprávnění č.2
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

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 05.11.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Adresa: Střelničná 1975/24, 182 00, Praha 8 - Libeň
Identifikační číslo provozovny: 1000242480
Zahájení provozování dne: 01.05.1999
Adresa: Na strži 290/10, 140 00, Praha 4 - Krč
Identifikační číslo provozovny: 1000242498
Zahájení provozování dne: 01.04.2006

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Ungr (1)
Datum narození: 12.04.1946
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Jiří Šindelář (2)
Datum narození: 16.03.1984
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Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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