Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 16. 7. 2019 byl mimo jiné požadavek na poskytnutí
informací o podnikání s lihem Občanského sdružení Ospělov, z.s. IČO 226 91 871,
798 55 Ospělov 35. Žadatel mimo jiné uvedl následující čísla jednací a požadoval:
•MPO č.j. MPO 81524/2018 a MPO 77261/2018
•KÚOK č.j. KUOK 107966/2018, KUOK 106930/2018, KUOK 99655/2018,
KUOK 99476/2018
V roce 2018 jste pod výše uvedenými čísly jednacími přezkoumávali výše uvedeného
podnikatele s lihem, resp. zákonnost postupu živnostenského úřadu Městského
úřadu v Konici, který je v dané věci odpovědným. Na postupu MěU Konice jste
neshledali vad a stížnost na neoprávněné podnikání podnikatele jste zamítli
jako nedůvodnou.
Protože se domníváme, že vaše rozhodnutí je mylné, sdělte nám, na základě jaké
zákonem dané výjimky nebo jiné právní normy je již více než 5 let zapsáno
Občanské sdružení Ospělov v živnostenském a obchodním rejstříku bez jediné listiny
uvedené ve Sbírce listin k podnikání s lihem, když takové jednání je v rozporu s § 9
přestupkového zákona, bod 2 písmeno a) odst. 1 a odst. 2 a dále v rozporu s § 72
zákona o veřejných rejstřících a dále v rozporu s § 216, § 218 a § 3041 občanského
zákoníku.
K části žádosti poskytl povinný subjekt následující informace:
Nahlédnutím do živnostenského rejstříku (Informační systém Registr živnostenského
podnikání) bylo zjištěno, že Občanské sdružení Ospělov z.s., IČO: 22691871,
sídlem Ospělov 35, 798 55 Ludmírov je zapsán v živnostenském rejstříku od
6. 5. 2009 dosud, přičemž v období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2018 bylo zapsáno jako
Občanské sdružení Ospělov. Živnostenské oprávnění k provozování živnosti
koncesované s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin“ Občanskému sdružení Ospělov z.s. vzniklo dne 8. 4. 2014. Předmětnou
koncesi vydal Městský úřad Litovel, Odbor obecní živnostenský úřad (Pozn. Podání
podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu
podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako první -

Zdejší krajský živnostenský úřad jako orgán
příslušný podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských
úřadech, ve znění pozdějších předpisů v rámci výkonu své řídící, koordinační,
kontrolní a metodické činnosti zjistil, že proces žádosti o koncesi, posuzování žádosti
o koncesi, vydání rozhodnutí o udělení koncese a vydání výpisu z živnostenského
rejstříku proběhl v souladu s § 50 a násl. živnostenského zákona.
viz § 71 odst. 1 živnostenského zákona).

Informaci zpracoval:
Dne 31. 7. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

