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Obchodní firma: ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o.
Adresa sídla: Aloisina výšina 414/8, 460 05, Liberec - Liberec V-Kristiánov
Identifikační číslo osoby: 24689483
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 19.05.2010
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Tomáš Kopka (1)
Vznik funkce: 01.06.2010

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 01.06.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 28.01.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Tomáš Kopka (1)

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

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků
Adresa: Lužická 13, 471 25, Jablonné v Podještědí - Markvartice
Identifikační číslo provozovny: 1012619923
Zahájení provozování dne: 01.03.2019

Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Adresa: Lužická 13, 471 25, Jablonné v Podještědí - Markvartice
Identifikační číslo provozovny: 1012619923
Zahájení provozování dne: 01.03.2019

2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Adresa: Zahradní 445/45, 460 01, Liberec - Liberec XI-Růžodol I
Identifikační číslo provozovny: 1009403036
Zahájení provozování dne: 28.01.2014
Adresa: Lužická 13, 471 25, Jablonné v Podještědí - Markvartice
Identifikační číslo provozovny: 1012619923
Zahájení provozování dne: 01.03.2019
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Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Tomáš Kopka (1)
Datum narození: 19.11.1989
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce

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