
 

 

-------- Původní zpráva --------  

Předmět:  Re: žádost o informace 

Datum:  Thu, 11 Sep 2014 17:04:45 +0200 

Od:  Tišnovské noviny <noviny@kulturatisnov.cz> 

Komu:   XXXXXXXX 

 

Dobrý den,  

 

děkuji za Váš e-mail. Vzhledem k současnému statutu Tišnovských novin, které i s 

přechodem pod MěKS Tišnov nadále zůstávají městským periodikem, tj. vydavatelem je 

město Tišnov, si Vás dovoluji odkázat na redakční radu, která je orgánem rady řádně 

zvoleným řídícím orgánem TN, konkrétně tedy na předsedu redakční rady PhDr. Josefa 

Zacpala. Redakční rada má veškeré kompetence k takovému typu odpovědi a poskytnutí 

informací. Pouze upozorňuji, že není povinností TN shromažďovat či evidovat osobní 

informace o pisatelích.  

 

Srdečně zdraví  

MgA. Alena Ochrymčuková  
 

Městské kulturní středisko Tišnov  

Mlýnská 152  

666 01 Tišnov  

GPS: 49°20'51.948"N, 16°25'15.168"E  

mob.: +420 777 706 714  

email: noviny@kulturatisnov.cz  
 

 

Dne 9.9.2014 15:54, XXXXXXXXXX napsal(a): 

Dobrý den, 

 

v souladu s §82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a 

zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si Vás 

dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací souvisejících s posledním číslem 

Tišnovských novin, tj. číslem 9/2014: 

 

a) na straně 09 tohoto čísla TN byl zveřejněn v rámci rubriky "Názory občanů" článek pana 

Pavla Trakala s názvem "O šikaně, podvádění, lhaní a jiných věcech...". Protože se může 

jednat o trestný čin pomluvy dle  §184 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v 

platném znění, dovoluji si požádat pro případ zahájení potřebných úkonů o sdělení informací 

o uvedeném autorovi, tedy jeho celé jméno, trvalé bydliště a telefonický kontakt na něj.  

 

b) vzhledem k tomu, že je redakční rada Tišnovských novin, jako orgán odpovědný za výběr 

zveřejněných příspěvků, zřizována jako komise rady města podle §122 zákona č. 128/2000 

Sb., zákon o obcích, v platném znění (platný Statut Tišnovských novin), vyhotovuje ze svých 

zasedání zápisy v souladu s čl. 7 Jednacího řádu komisí Rady města Tišnova. Dovoluji si tedy 

požádat o zaslání zápisu z jednání, na kterém se projednával a odsouhlasoval obsah 

Tišnovských novin č. 9/2014, včetně prezenční listiny a případných příloh. 
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Dovoluji si Vás upozornit na judikaturu Nejvyššího správního soudu, která v případě 

poskytování informací zastupitelům stanovuje za nutné subsidiárně aplikovat procesní 

ustanovení plynoucí ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění, tedy poskytnout požadované informace ve lhůtě 15-ti dnů. V případě, že 

budete požadovat tuto žádost písemně, prosím o sdělení tohoto požadavku obratem. V 

opačném případě budu požadovat toto podání za dostačující. 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

 

XXXXXXX 

člen Zastupitelstva města Tišnova 

 

 
 


