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Obchodní firma: Mobile Truck Wash s.r.o.
Adresa sídla: Za Sedmidomky 15, 101 00, Praha 10 - Michle
Identifikační číslo osoby: 06998119
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 23.03.2018
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Milan Peffek (2)
Vznik funkce: 17.03.2020
Jméno a příjmení: Daniel Šponták (3)
Vznik funkce: 28.03.2018
Jméno a příjmení: Ing. David Řeháček (1)
Vznik funkce: 28.03.2018

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických

přípravků
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 28.03.2018
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných

chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo
vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských a zemědělských provozech

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 22.10.2018
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. David Řeháček (1)

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí.

Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 21.11.2018
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
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Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Ing. David Řeháček (1)
Datum narození: 29.05.1993
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Milan Peffek (2)
Datum narození: 10.06.1974

Jméno a příjmení: Daniel Šponták (3)
Datum narození: 25.03.1993

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

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