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Žádost - prokázání právního důvodu pro užívání prostor
Ze spisového materiálu vedeného zdejším úřadem a výpisu ze systému registru živnostenského
podnikání vyplývá, že adresa Vašeho sídla je Wanklova 760/10, 779 00, Olomouc.
Vzhledem k tomu, že adresa sídla je odlišná od adresy Vašeho bydliště, které ovšem není zdejšímu úřadu
známo, Vás žádáme, v souladu s § 31 odst. 2 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), v platném znění (dále jen živnostenský zákon), k předložení dokladu prokazujícího
právní důvod pro užívání prostor, v nichž máte v současné době umístěno sídlo a to do 15 dnů ode dne doručení
této žádosti.
Pokud se na adrese sídla již nenacházíte, žádáme Vás, abyste se dostavil na zdejší úřad ve lhůtě výše uvedené
k oznámení změny adresy. Adresa sídla může být i na adrese bydliště, s výjimkou případů, kdy bydliště je na
adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu
hlášeného pobytu na území České republiky, v tomto případě je zapotřebí doložit zmíněný doklad k sídlu.
Berte prosím na vědomí, že pokud nedoložíte požadovaný doklad nebo neprovedete změnu adresy sídla ve
lhůtě výše uvedené, živnostenský úřad dle ustanovení § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona zruší Vaše
živnostenské oprávnění.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
__________________________________________________________________________
Tato žádost byla na úřední a elektronické desce správního orgánu:
Vyvěšena dne:

Číslo případu: 380501/P2020/9530/Lab

Sejmuta dne:
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V Olomouci dne 19.11.2020
Dagmar Murlová
registrační pracovník
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