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B. Smetarry 92, 566 32 Vysoké Mýto

Č t..

2l52l2013loŽÚnom3

Sp,značka. 215Zl2013lOŽÚnom

Výpis z živnostenského rejstříku
Obchodní

SÍdlo:

t'irma:

ldentiíikačníčislo:

B O R,s.r.o.
Na Bílé1231,565 01, Choceň
,{9286854

Zivnostenské aprávnění č, I
Předmět
OborY

Vznik

podnikání:

Činnosti:

oprávněni:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb pro zemědě|ství, zahradnictví, rybníkářství, |esnictví a myslivost
Nal<|ádání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zprostředkování obchodu a služeb
ve|koobchod a maloobchod
skladování, balení zboží,manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
poradenská a konzultačníčinnost, zpracování odborných studií a posudků
02.04.1993

Doba platnosti oprávněrrí: na dobu neurčitou
Zivnostenslú. oprávnění č. 2

Předmět

Vznik

Podnikáni:

oprávnění:

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použitítoxických nebo
vysoce toxických chemických |átek a chemických přípravkůs výjimkou speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských
Provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, _ toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální
ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
12,07.1999

Doba platnosti oprávnění: na clobu neurČitou
Ziynostensl{é oprávněni č. 3

Předmět

Vznik

Podnikání:

oprávnění:

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej
chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
07.06.1999

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurČitou
Ziynoslenské oprávnění č. 1
ID RZP: 24462'74

Číslopřípadrr: 36l 108fu20 l3l3204lTom
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ZIV 2.0p048/l020 VYP 0241/032

Předmět

Vznik

podnikání:

oprávnění:

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
12.07.1999

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad príslušný podle §

7l

odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Vysoké Mýto

&ž*-"/

Ve Vysokém Mýtě dne 13.11.2013

In'g.

Blanka Unčovská

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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