
SILNICE I L 
Váš dopis č.j.: žádost č. 1 a žádost č. 2 

Ze dne: 16.2. 2022 

Žadatel: 

Naše č.j.: 359220076, 359220077 

Vyřizuje: 

Telefon:

e-mail: 

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 2. 

2022. 

Společnost Silnice LK a.s., IČO: 287 46 503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad 
Nisou (dále jen „Silnice LK") v souladu se zásadou procesní ekonomie, zakotvenou v § 6 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o obou žádostech žadatele jedním 
rozhodnutím. 

Ve Vašich žádostech jste požadoval konkrétně poskytnutí: 

a) kompletní dokumentace k realizované veřejné zakázce číslo 222027, na základě které byla dne 10. 2.
2022 uzavřena kupní smlouva na automobil Škoda Kodiaq;

b) faktury s datem zaevidování společností Silnice LK a předávací protokol o převzetí zakoupeného
vozidla;

c) plánu zakázek společnosti Silnice LK na rok 2022 projednaného na jednání dozorčí rady společnosti
v lednu 2022 a plánu zakázek aktualizovaného od posledního projednání v dozorčí radě;

d) 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.

Společnost Silnice LK Vaší žádosti vyhovuje a tímto Vám podáváme následující informace dle Vaší žádosti: 

K informacím dle písm. a) 

Hodnota plnění dle kupní smlouvy č. 2022018 byla 1.258.000,- Kč včetně DPH. S ohledem na skutečnost, že se 
dle této hodnoty jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, společnost Silnice LK v souladu s § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nezadávala tuto zakázku 
v zadávacím řízení, a tedy neexistuje dokumentace k veřejné zakázce. Kupní smlouva na plnění je uveřejněna 
v registru smluv na adrese https://smlouw.gov.cz/smlouva/19353375?backlink=ul441. 

K informacím dle písm. b) 

Společnost Silnice LK poskytuje žadateli fakturu č. 2350 220037 a předávací protokol o převzetí zakoupeného 
vozidla. 

K informacím dle písm. c) 

Dozorčí rada projednala v lednu 2022 plán následujících zakázek společnosti Silnice LK na rok 2022: 

Silnice LK a.s. 

Československé armády 4805/24 
466 05 Jablonec nad Nisou 

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

IČO: 28746503 
DIČ: CZ28746503 

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v ústí nad Labem oddíl 8, vložka 2197 



SILNICE I L 
1. 222001 Dodávka a montáž čistírny odpadních vod;
2. 222002 Přeprava zeminy.

Aktualizovaný plán zakázek, který od posledního projednání v dozorčí radě obsahuje kromě výše uvedených 

zakázek ještě tyto plánované zakázky: 

1. 222027 Koupě Škoda Kodiaq;

2. 222028 Dodávka kameniva.

K informacím dle písm. d) 

Uzavření kupní smlouvy č. 2022018 na pořízení automobilu Škoda Kodiaq bylo schváleno souhlasným 

vyjádřením většiny (konkrétně čtyř z šesti) členů dozorčí rady korespondenčním hlasováním, přičemž tato byla 
obdržena v průběhu dne 10. 2. 2022. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat stížnost proti způsobu vyřízení žádosti. Stížnost se podává přímo 

k povinnému subjektu, který informaci poskytl (Silnice LK) ve lhůtě 30 nů ode dne doručení této informace. 

Předseda představenstva 

Silnice LK a.s. 

Československé armády 4805/24 
466 05 Jablonec nad Nisou 

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

Místopředseda představenstva 

IČO: 28746503 
DIČ: CZ28746503 

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
















