ZÁKLADNÍ INFO

COMPANY PROFILE

Název: Viamont DSP a.s.

Name: Viamont DSP, a.s.

Sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385 , PSČ 400 03

Registered office: Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, 400 03, Czech Republic

IČ: 25429949, DIČ: CZ 25429949 (VATID: CZ 25429949)

ID: 25429949, VAT ID: CZ 25429949 (VATID: CZ 25429949)

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 27-3409990277/0100

Bank connection: KB, a.s., branch Ústí nad Labem, acc. No. 27-3409990277/0100

ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 115601033/0300

ČSOB, a.s., branch Ústí nad Labem, acc. No. 115601033/0300

Raiffeisenbank, č.ú. 1121101929/5500

Raiffeisenbank, acc. No. 1121101929/5500

Základní jmění: 180 000 000 Kč

Share capital: CZK 180.000.000

Telefon: 475 300 111, Fax: 475 300 100

Telephone: 475 300 111, Fax: 475 300 100

http: www.viamontdsp.cz, e-mail: ustinl@viamontdsp.cz

http: www.viamontdsp.cz, e-mail: ustinl@viamontdsp.cz

Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,

The business ﬁrm is incorporated in the Business Register of the Regional Court

oddíl B, vložka 1370 dnem 9. května 2001.

in Ústí nad Labem, Section B, Insert 1370, as of 9 May 2001.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

SCOPE OF BUSINESS

- velkoobchod

- wholesale

- povrchové úpravy a svařování kovů

- surface ﬁnishing and welding of metals

- skladování zboží a manipulace s nákladem

- storage of goods and cargo handling

- pronájem a půjčování věcí movitých

- lease and lending of movables

- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

- provision of technical consultancy services for the building industry

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- building construction, construction modiﬁcation and removal

- projektová činnost ve výstavbě

- design activities in construction

- inženýrská činnost v investiční výstavbě

- engineering activities in investment construction

- výkon zeměměřičských činností

- pursuit of geodetic activities

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví

- provision of consultancy in accounting, bookkeeping

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných

- rentals of real estate, apartments and non-housing property, without provision of
other than basic services ensuring regular operation

než základních služeb,

- assembly, repairs, overhauls and tests of reserved electrical devices

zajišťujících řádný provoz
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

- repairs of road vehicles

- opravy silničních vozidel

- overhauls, inspections and tests of selected technical devices in operation

- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

- repair of working machines

- opravy pracovních strojů

- domestic road truck transport without weight limitation

- silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti

- operating rail transport according to licences issued, and running railways according

- provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných

to formal permits issued
- running railways according to formal permits issued

úředních povolení
- provozování drah dle vydaných úředních povolení

COMPANY FACILITIES

VYBAVENOST SPOLEČNOSTI
2

- montážní základna v Chabařovicích o ploše 50 000 m s vlastním vlečkovým kolejištěm
- kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí
a vleček
- mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení

KOLEJOVÁ MECHANIZACE / RAIL MACHINERY

- an assembly base located in Chabařovice of 50,000 m2 with its own siding trackage
available
- rail machinery for construction, reconstruction, repair and maintenance of railways
and railway sidings

- mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací

- machinery for construction, reconstruction, repair and maintenance of traction mains

- středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník

- mobile construction / assembling gangs equipped with high-quality small machinery

- projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem

- rail-welding centre located in EMĚ Mělník
- design and geodetic centre in Ústí nad Labem

CERTIFIKÁTY

CERTIFICATES

Společnost certifikována dle OHSAS 18001:1999, ČSN EN ISO 14001:2005,

The company is certified according to OHSAS 18001:1999, ČSN EN ISO 14001:2005,

ČSN EN ISO 9001:2001

ČSN EN ISO 9001:2001

