
SILNICE LK 

Výroční zpráva za rok 2015 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Silnice LK a.s. 

se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 287 465 03 

zveřejňuje v souladu s § 18 Zákona č. 106/1999 Sb., výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2015 o 

své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace: 0 

počet podaných rozhodnutí o odmítnutí části žádosti: 0 

počet podaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) opis podaných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 

subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytování informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt 

vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to 
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence: 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou 

V Jablonci nad Nisou, dne 29. 2. 2016 

Ing. Petr Šén 
předseda představenstva 

Silnice LK a.s. 
Československé armády 4805/24 
46B 05 Jablonec nad Nisou 

T: +420 488 043 235 
E: info@silnicelk.cz  
W: www.silnicelk.cz 

ICO: 28746503 
DIČ: CZ28746503 

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2197 
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