MěstsIrý úřad Beroun
obecní Živnosterrský ťrřad
266 43 Berourl' Husovo náměstí 68
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Výpis z živnostenského rejstříku
Jnlétlo a příjlrrerrí:

Jiří Pergl

Rodrie číslo:

730123t0618

Byd1iště:

Místo podnikání:

K Dědu 1705,266 0l, Beroun
K Dědu 1705,266 01, Beroun

ldentifikační číslo

4983869s
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Předrriět podrrikání:
obor1, čirrnosti:

Výroba, obchod a služby neur'cclené v přílolrách

1 až 3 živnostenskéhozákotra
Posl<ytovánÍ služeb pro zemčrJčIství,zahradnictvÍ, rybnílrářství,
lesnictví a myslivost

Cinnost odborného lesnÍho hosprrdáře
Vyhotovování lesních hospoclírřských plánů a osnov
Nakládání s reprodul<čním materiáIern lesních dřevirl
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjiml<ou živočišné
výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Zpracování dřeva, výroba dřcr'čných, korkových' proutěných a slaměn-ých r,ýrtlbliii
Vydavatelské činnosti, polygraÍická výroba, knihařské a kopírovacípráce
Výroba, rozmnožování, distribuce, proclej, prorrájem zvukových a zvul<ovč-obrazových
záznamů a výroba nenahranýclr nosičůÚldajů a zázltamtl
Výroba a hutní zpracování Žcla'za, drahých a neŽelezných kovů a jejich slilin
Výroba kovových korrstrukcí a liovoclělných výrobl<ů
Um ělecko-řemeslné zpracováIr í l<tlvů

Povrchové úpravy a svařování ltovů a clalších rnateriálů
Provozování vodovodů a l<analizací a úprava a rozvod vodv
Nal<ládání s trdpady (vyjma ncbezpcčnÝch)
PřÍpravné a dokončovacístavcbní práce, specializclvané stavební činnosti
Slrlenářské práce, rámování a paspartor'ání
ZprostředkovánÍ obchodu a sIužcb
Velkoobchod a maloobchotl
Úarzna motorových voziclel a je.iich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železničnía silničnímotorové dopravy)
SlrladovánÍ, balenÍ zboží,mani1lulacc s náklatiem a technické činnosti v
tlopravč
Zasilatelství a zastupovánÍ v cclním ř_ízerrí
Ubytovací služby
I'oskytovárrí software, poradcnství v tlblasti informačních technologií, zpractlvítrrí
dat'
hostingové a související činnosti a webovó portály
I{ealitnÍ činnost, spritva a údržbanemovitostí
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Pronájem a půjčovánívěcí rrrovitých
Poradenská a l<onzultačníčinIrost, z1lracováníodbornýclr
studií a posrrrJl<ri
Příprava a vypracování techlricliých rrávrhů, grafické
a kresličslréprácc
Reklamní činnost, marketing, mcdiální zastoupenÍ

Návrhářsl<á, designérsl<á, arirnžórsIiá činnost a
modeling

F'otografické služby

Překladatelská a tlumočnická činnost

Provozování cestovní agentury a průvotlcovská činnost
v oblasti cestovnílro ruclru
Mimošl<olnívýchova a vzclčláváni, pořádání kurzů'
školenÍ, včetně lektorskÚ činnosti
Provozování kuIturnÍch, kulturně-vzclělávacích a zábavrrích
zařízeni,pořírrl/rllí

l<ulturních produkcí, zábav, výsÍav, vcletrhů' přehlíclelr,
prorle.jních a obdobrrých a}<ci
ProvozovánÍ tělovýchovných a sportrrv ních zařízení
a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služcb
opravy a ridržba potřeb pro tlolnácnost, předmětů kultrrrní
povahy, výrribliťi jclnné
mechaniky' optických přístroj íi a mčřidcI
Poskytování služeb pro rodinu a riomácnost
Výroba, obchod a služby.jin<Jc Irczař_azcnó

Vznik oprávrrěrrí:

30.12.t994

Doba platrrosti oprávněrrí: na clobu neurčitou
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Předrnět podnikání:

Zám ečnictv| nástroj

Vzriil< oprávnění:

30.01.l99s

á

ř.stvi

Doba platnosti oprávr-rěrlí: na dobu neurčitou
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Pl'edrnět podnikání:

Izo

Vznik oprávnění:

17.01.t99s

latérství

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Z iv n os Íens ké opr áv něn

í č. 4

Př'edmět podrrikání:

Vod oinsta latérstvi

Vznik oprávnění:

03.1 t.1 997

Doba platnosti oprávnění: na tlobu netIrčitou
Ziynostenské oprcivnění č. 5
Předmčt

podnikáni: Zednictví

Vznik oprávněrrí:

03.1 1.1 997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Zivnostenské clpról,,nění č. ó

podnikání: Montáž, opravy'
oprávrrění: 3l.03.1999

Pl'edrnět

Vznik

revize a zkorršky elcktrických zařÍzení

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Ž iv

n as r e ns

ké clp r óv

n.ě n

Přednrět podnikání:

Vznik oprávrrění:

íč

a

Provádění staveb' jejich zrnčn a oclstraňování
3

r.0s.2010

Doba platr-rosti oprávI-rěrrí: na dobu neurčitou
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V Berourrě

dne 0l .06.2010

o Živnostenskélro úř-adrr
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