
 
Způsob pro podání žádosti 

 
Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně, písemně, písemně prostřednictvím 
sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost činěná elektronicky se podává 
prostřednictvím podatelny.  
 
1. Ústně  
O ústně podané žádosti se vyhotoví úřední záznam, který musí obsahovat  
a) datum přijetí žádosti  

b) identifikační údaje o žadateli (fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa 
místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, právnické osoby: název 
právnické osoby, identifikační číslo, adresa jejího sídla, adresa pro doručování apod., adresou 
pro doručování se rozumí též elektronická adresa),  

c) předmět žádosti  

d) jméno a pracovní zařazení zaměstnance společnosti Silnice LK a.s., který žádost přijal, jeho 
podpis  
 
Telefonicky: 
Kontakt sekretariát předsedy představenstva (+ 420) 488 043 235  
 
Osobně: 
Na sekretariátu předsedy představenstva 
  
4. Písemně  
Náležitosti písemné žádosti – ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je 
určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede 
v žádosti jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li 
přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší–li se od adresy 
místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, 
adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se 
rozumí též elektronická adresa.  
Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá 
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, 
případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny 
povinného subjektu, není žádosti ve smyslu tohoto zákona.  
Žádost je možno podat: 

 poštou na doručovací adresu  

Silnice LK a.s. 

Československé armády 4805/24 

46605 Jablonec nad Nisou 
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