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Zádost č. 1 o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
,,zákon") 

Povinný subjekt: Silnice LK a.s., IČ 28746503, Československé armády 4805/24, 466 05 
Jablonec nad Nisou 

Žadatel: 

Adresa e-mail pro doručení:  

V souladu se zákonem Vás žádám o poskytnutí těchto informací: 

Žádám o kompletní dokumentaci k realizované veřejné zakázce číslo 222027, na základě 
které byla dne 10. 2.2022 uzavřena kupní smlouva na automobil Škoda Kodiaq. 

Současně žádám o fakturu s datem zaevidování společností Silnice LK a.s. a předávací 
protokol 

o převzetí zakoupeného vozu.

Dle§ 19 odst. 4 správního řádu požaduji dokumenty zaslat v elektronické podobě (tedy scanu) 
na emailovou adresu uvedenou v záhlaví dopisu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi aktuální záležitost, nebude vyhledání dokumentů nijak 
náročné, nelze tedy předpokládat časovou náročnost větší než 1 hodina. 

S pozdravem 



Žádost č. 2 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 

,,zákon") 

Povinný subjekt: Silnice LK a.s., IČ 28746503, Československé armády 4805/24, 466 05 
Jablonec nad Nisou 

Žadatel:

Adresa e-mail pro doručení:

V souladu se zákonem Vás žádám o poskytnutí těchto informací: 

Konkrétně žádám o poskytnutí plánu zakázek společnosti Silnice LK a.s. na rok 2022 
projednaného na jednání dozorčí rady společnosti v lednu 2022 a plánu zakázek 
aktualizovaného od posledního projednání v dozorčí radě. 

Dále žádám o sdělení, kdy a jakým způsobem byla dozorčí radou schválena veřejná zakázka 
pod číslem 222027, které je uvedeno na smlouvě č. 2022018 podepsané dne 10. 2. 2022 a 
uveřejněné dne 11. 2.2022 v registru smluv. 

Dle§ 19 odst. 4 správního řádu požaduji dokumenty zaslat v elektronické podobě (tedy 
scanu) na emailovou adresu uvedenou v záhlaví dopisu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi aktuální záležitost, nebude vyhledání dokumentů nijak 
náročné, nelze tedy předpokládat časovou náročnost větší než 1 hodina. 

S pozdravem 


