
ze dne23.08.2006

dle § 49 odst. 2 zákona c. 455/1991 Sb., o ž~n~enském podnikání (živnosteniký zákon), ve znení

pozdejších predpísfi, mení takto: • ) " , \..-\ Obchodní firma: KLOKOC s.r.o.

Identifikacní císlo: 48950815
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ZIVDp007/1008 OPR 0046/019
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Na Pozdulnici 270

'- .
27732, Byšice

Montáž meridel

f

"
"-

Predmet podnikání:

Sídlo:

l
C. j.: 4340/ZIV/06/DRNO/P/353/9

Den vzniku živnostenského oprávnení: 06.09.2001

Živnostenský list se vydává na dobu neu~citou.'--

V Melníku, dne 30.08.2006



CESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

OSVEDCENÍ O REGISTRACI

císlo 1OO-OR-0049-0 1

Na základe žádosti c.j.l00/1586/0l ze dne 2.8.2001 a výsledku technického posouzení
stanovených predpokladu, je podle § 19 zákona o metrologii c. 505 / 1990 Sb. v platném znení, u
Ceského metrologického institutu - oblastního inspektorátuPraha registrován subjekt:

Klokoc s.r.o.

Nádražní 270

277 32 Byšice

Predmet registrace: montáže

merice tepla a vodomery pro teplou a studenou vodu

ICO: 48950815

Všechny skutecnosti rozhodné pro zmenu nebo zrušení registrace, je registrovaný subjekt povinen
neprodlene sdelit oblastnímu inspektorátu Ceského metrologického institutu, u kterého je registrován.
Tato registrace nabývá právní moci soucasne s živnostenským oprávnením vystaveným k provozování

živnosti, jejíž predmet je uvedený v príloze c. 2 živnostenského zákona. Pokud držitel tohoto

osvedcení o registraci nepredloží do 65 dnu od jeho vydání príslušnému oblastnímu inspektorátu

Ceského metrologického institutu živnostenské oprávnení a doklad o prideleném ICO, bude registrace,
v souladu s § 19 zákona o metrologii c. 505 / 1990 Sb. v platném znení, zrušena.

Registrovaný subjekt je povinen plnit podmínky uvedené v tomto osvedcení o registraci a postupovat
podle metrologického predpisu MP 001 - 00.
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cf) , -I Vladimír Peršl
~ >, J reditel oblastního inspektorátu

Poucení o odvolání: '\
Proti tomuto osvedcení o registraci lze 'Po~~odvolání do 15 dnu od jeho dorucenÍ. Odvolání
se podává prostrednictvím oblastního inspektoralu Ceského metrologického institutu, který registraci

provedl; postup rízení je upraven § 24 zákona c. 505 / 1990 Sb. v platném znenÍ. Odvolání nemá

odkladný úcinek.

Za cinnost v rozsahu registrace odpovídá: Švejda Jaroslav Ing.
Pridelená znacka: 1/01

049

V Praze dne 7.8.2001


