
 ---------- Přeposlaná zpráva ---------- 

Od: Městské kulturní středisko Tišnov <sekretariat@kulturatisnov.cz> 

Datum: 7. srpna 2014 17:02 

Předmět: Re: Žádost o informace 

Komu: XXXXXXXXX <XXXXXXXX@gmail.com> 

 

Vážená paní XXXXXXX, 

v příloze Vám posílám požadovaný Statut TN a přikládám rovnou i Pravidla pro předvolební 

kampaň letošních komunálních voleb z následující RM. Nicméně bych Vás rád informoval, že 

Tišnovské noviny jsou nadále radničním periodikem a Váš dotaz by měl být směřován buď na 

MěÚ Tišnov, který je nadále vydavatelem novin, nebo Redakční radě, která je řídícím 

orgánem novin. MěKS Tišnov  je svěřena od 1.7.2014 výroba a distribuce TN a jsme tedy de 

iure pouze jakýmsi administrátorem novin.  

 

Oba dokumenty byly schváleny RM (30.7. a na mimořádné RM 4.8.), oficiální usnesení z 

těchto RM č. 16 a 17 nám bylo doručeno včera a dnes ho IT odbor města Tišnova, který 

spravuje stávající web Tišnovských novin, na web zadal:  

http://tisnov.cz/cs/tisnovske-noviny.html. Oba dokumenty figurují též na FB profilu TN 

https://www.facebook.com/tisnovskenoviny?ref=hl 

 

 

Děkuji za Váš dotaz. 

S pozdravem, 

Mgr. Libor Ždánský 
MěKS Tišnov - ředitel 
Mlýnská 152 
666 01 Tišnov 

 
Kontakt: 
+420 549 410 082 
+420 737 156 282 
sekretariat@kulturatisnov.cz 
www.mekstisnov.cz  Facebook MěKS 
 

 

 

Od: XXXXXX<XXXXXX@gmail.com> 

Datum: 7. srpna 2014 12:58 

Předmět: Žádost o informace 

Komu: Městské kulturní středisko Tišnov <sekretariat@kulturatisnov.cz> 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

  

XXXXXXX 

  

http://tisnov.cz/cs/tisnovske-noviny.html
https://www.facebook.com/tisnovskenoviny?ref=hl
mailto:sekretariat@kulturatisnov.cz
http://www.mekstisnov.cz/
http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bstsk%C3%A9-kulturn%C3%AD-st%C5%99edisko-Ti%C5%A1nov/299280996821636?filter=3


Datum narození: XXXXXXXXXXX  

  

Adresa:            ulice: XXXXXXXč.p.: XXX 

  

                        město: Tišnov PSČ: 666 01 

                   

                        stát: Česká republika 

  

Telefon:          +420 XXXXXX 

  

E-mail:            XXXXXXXXXXX@gmail.com 

  

Předmět:         Žádost o poskytnutí informace – Statut Tišnovských novin 

 

Vážený pane řediteli,  

žádám o poskytnutí Statutu Tišnovských novin, který byl schválen Radou 

města Tišnova dne 30. července 2014. Dále žádám o sdělení, kde je Statut 

zveřejněn způsobem umožnňujícím dálkový přístup, případně z jakého 

důvodu Statut zveřejněn není.   

Děkuji za Vaši rychlou odpověď 

 

S pozdravem 

 

XXXXXXXX 

  

Datum podání: 7. 8. 2014 

 

http://gmail.com/

