
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 

 DNE: 24. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1045/2017/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Žádost o užití znaku města  

 
 

ANOTACE: 
Jedná se o užití znaku města, který by byl umístěn na etiketě nového žďárského piva s názvem 
Šakaloff. 

  

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města na etiketu nového žďárského piva 
s názvem Šakaloff.   

  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

 

 



 
 

Název materiálu:  žádost o užití znaku města  
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 2 
 
Popis  

Pan D. D. ze žďárského pivovaru REVOLTA žádá radu města o užití znaku města, který bude 
umístěn na etiketě nového žďárského piva s názvem Šakaloff. Pan D. přikládá vyobrazení etikety, 
kde je znak, jak sám píše v konečné finální podobě – znak města je rozmazaný (záměrně). Dle 
podmínek užití znaku města (dole na žádosti) je rozmazané vyobrazení znaku v rozporu se 
stanovenými podmínkami: „barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jeho 
užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu“.   

Dle mého názoru je škoda, že je znak předkládán v upraveném výtvarném provedení, protože 
město Žďár nad Sázavou má svůj nový, malý pivovar a prostřednictvím jeho produktů by se město 
mohlo prezentovat nejen v blízkém okolí, ale i v rámci celé ČR, název piva je diskutabilní.       
 
Geneze případu 
Není.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji neschválit užití znaku města z důvodu změny jeho konečného, výtvarného provedení 
v souladu s uvedenými podmínkami užití znaku města uvedenými na spodní části žádosti  
o udělení souhlasu k užití znaku města Žďár nad Sázavou.   
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města na etiketu nového žďárského piva 
s názvem Šakaloff.   
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města na etiketu nového žďárského piva 
s názvem Šakaloff.   
 
Doporučení předkladatele 
Navrhuji neschválit užití znaku města z důvodu změny jeho konečného, výtvarného provedení 
v souladu s uvedenými podmínkami užití znaku města uvedenými na spodní části žádosti  
o udělení souhlasu k užití znaku města Žďár nad Sázavou.   
  
Stanoviska 
Materiál je projednán se starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem, vzhled etikety je rovněž ústně 
projednán s předkladatelem žádosti, p. D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


