
Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 11906

Datum vzniku a zápisu:
11. srpna 1992

Spisová značka:
C 11906 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
ČSAD POLKOST, spol. s r.o.

Sídlo:
Kostelec nad Černými Lesy, nám. Smiřických čp. 16, PSČ 28163

Identifikační číslo:
463 51 973

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
--

provádění technických prohlídek silničních vozidel kategorie
N2,N3,M2,M3 a provozování stanice technické kontroly v ČSAD
POLKOST s.r.o., náměstí Smiřických čp. 16, Kostelec nad Černými
Lesy podle § 11 odst. l písm.a)vyhl. Ministerstva dopravy č.
103/1995 Sb. o pravidelných prohlídkách a měření emisí
silničních vozidel,

provádění technických prohlídek traktorů a jejich přípojných
vozidel kategorií T, 0-T1,0-T2, 0-T3 a 0-T4 a k provozování
mobilní stanice technické kontroly  při stanici technické
kontroly registrační číslo 32.19, ČSAD POLKOST s.r.o., náměstí
Smiřických čp. 16, Kostelec nad Černými Lesy pro tato silniční
vozidla podle § 20 odst. l písm.c) vyhl. Ministerstva dopravy č.
103/1995 Sb., o pravidelných prohlídkách a měření emisí
silničních vozidel,

měření emisí silničních vozidel pohánených vznětovým motorem
všech typů továrních značek AVIA, TATRA, PRAGA, LIAZ, ZETOR,
vstřikovacích zařízení MOTORPAL a vstřikovacích zařízení BOSCH a
provozování stanice měření emisí v ČSAD POLKOST s.r.o., náměstí
Smiřických čp. 16 Kostelec nad Černými Lesy pro tato silniční
vozidla podle § 20 odst. 1 písm.c) vyhl. Ministerstva dopravy č.
103/1995 Sb., o pravidelných prohlídkách a měření emisí
silničních vozidel,

skladování zboží a manipulace s nákladem,

montáž měřidel,

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,

silniční motorová doprava nákladní,

silniční motorová doprava osobní,

Statutární orgán:
jednatel:

VÁCLAV POLEDNÝ, dat. nar. 8. prosince 1937
Kostelec nad Černými lesy, Ke smrčinám 897
Den vzniku funkce: 11. srpna 1992
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jednatel:

MILAN POLEDNÝ, dat. nar. 18. listopadu 1966
Polní 848, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Den vzniku funkce: 11. srpna 1992

Počet členů:
2

Způsob jednání:
Společnost navenek zastupují a za společnost podepisují
jednatelé, a to každý samostatně.

Společníci:
Společník:

MILAN POLEDNÝ, dat. nar. 18. listopadu 1966
Polní 848, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Podíl:
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál:
100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Datum uzavření společenské smlouvy: 14.7.92
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 6.10.2020 14:34
Údaje platné ke dni 6.10.2020 03:37
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