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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 76145

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

11. května 1999
C 76145 vedená u Krajského soudu v Brně
ADOS TRANS s.r.o.
Sokolova 468/63a, Horní Heršpice, 619 00 Brno
258 36 501
Společnost s ručením omezeným
opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zpracování kamene
Zemědělská výroba
Zaměření zemědělské výroby :
a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro
technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo
užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez
pozemků.
b) Živočisná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za
účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat
k tahu a chov sportovních a dostihových koní
c) Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,
pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b)
d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
g) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na
základě jiného právního důvodu
h) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely
Hornická činnost v rozsahu podíle § 2 zákona č. 61/1988 Sb. písm. b) otvírka,
příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace
důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti
s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkladišť při
činnostech uvedených v písmenech b) až d).
Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988
S., písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy
a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu
účelu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné
lokalitě přemísťuje více než 100 000 m
krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
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Statutární orgán:
jednatel:
LUBOMÍR JUŘICA, dat. nar. 21. března 1975
Křižkovského 602/11, 790 01 Jeseník
Den vzniku funkce: 19. března 2020
Den vzniku členství: 19. března 2020
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

DAVID SROKA, dat. nar. 22. prosince 1973
Sokolská 590, 790 84 Mikulovice
Den vzniku funkce: 1. dubna 2020
Den vzniku členství: 1. dubna 2020
2
Za společnost jedná a podepisuje každý jednatel samostatně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
LUBOMÍR JUŘICA, dat. nar. 21. března 1975
Křižkovského 602/11, 790 01 Jeseník
Vklad: 80 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 80%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
DAVID SROKA, dat. nar. 22. prosince 1973
Sokolská 590, 790 84 Mikulovice
Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 20%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydává se
100 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 14. května 2020 03:36

2/2

