
 
 
  

Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
 
1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle zákona č. 106/199 Sb., 
    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Zpracovatel předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému   
    orgánu ve lhůtě 15 dnů, ode dne doručení odvolání. Podle § 178 odst. 2 zákona  
    č. 500/2004 Sb., správní řád, nadřízeným orgánem je zřizovatel a to Liberecký 
    kraj, U Jezu 642/2a., 460 01 Liberec. 
 
3. Odvolávací řízení probíhá podle § 16 zákona a podle § 81 - § 93 zákona č.  
    500/2004 Sb., správní řád. 
 
 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
 

1. Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 
    Důvody pro podání stížnosti jsou uvedeny v § 16a odst. 1 písm. a) až d) zákona. 
 
2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji  
    ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam. 
 
3. Lhůta pro podání stížnosti je 30 dnů ode dne 
  

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona 
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo  
    § 14 odst. 7 zákona 

 
4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 
 
5. Zpracovatel předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu 
   do 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla společnosti Silnice LK a.s., pokud v této lhůtě  
   stížnosti sám (rozumí se zpracovatel) zcela nevyhoví tím, že poskytne  
   požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o  
   odmítnutí žádosti. 
 
6. Při vyřizování stížnosti na postup žádosti o informace se postupuje podle § 16a  
    zákona, v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení se  
    použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
7. Místem vedení centrální evidence stížnosti na postup při vyřizování žádosti o  
    informace je sekretariát předsedy představenstva. 
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