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Šikula - Stěhovák, s.r.o.
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Váš dopis zn. Č.j.
Vyřizuje / linka
MHMP 1232533/2016/ODA-O3/We Weigertová/4391

Datum
14.07.2016

Věc: OSVĚDČENÍ O FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako příslušný
dopravní úřad, dle ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a
Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek
pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES – na
základě žádosti ze dne 06.07.2016 a příslušných dokladů, předložených ve věci prokázání
finanční způsobilosti – tímto
o s v ě dč uje ,
že dopravce
Jméno, příjmení, titul:
Obchodní jméno:
IČO:
Sídlo:

Šikula - Stěhovák, s.r.o.
02449366
Neveklovská 523/2, 140 00 Praha 4

dne 14.07.2016 ve smyslu ust. § 8 odst. 1 a 2 zákona prokázal, že je
finanč ně způs o bilý
k provozování silniční dopravy
nákladní vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla).
Nedílnou součástí tohoto potvrzení je příloha se seznamem registrovaných vozidel v kategorii
N2, N3
Platnost tohoto osvědčení končí dne : 31.07.2017
Poučení
Dopravce je povinen podle ust. § 9 odst. 4 písm.b) zákona ohlásit dopravnímu úřadu ve lhůtě do
30 dnů veškeré změny ve vozovém parku.
Ing. Jan Heroudek v.r.
ředitel odboru dopravních agend
Za správnost: Michaela Weigertová

Sídlo: M ariáns ké nám. 2, 110 01 P raha 1
P racoviš t ě: J ungmannov a 29, 111 21 P raha 1
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Příloha k č.j.: MHMP 1232533/2016/ODA-O3/We

ze dne: 14.07.2016

SEZNAM VOZIDEL
K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY
nákladní vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny

Typ
IVECO ML75E14
IVECO

Kategorie

SPZ

N2
N2

3AV 4612
5AN 7186

Rok
výroby
1999
2009

Michaela
Weigertov
á

celková
hmotnost
4.90
6.10
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