
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77 

 DNE: 20. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1306/2017/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Žádost o užití znaku města 

 

ANOTACE: 
Společnost CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika připravuje knihu 
„Žďársko z nebe“ a žádá Radu města o možnost užití znaku města v této knize.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., 
Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika v připravované knize „Žďársko z nebe“. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Mgr. H. V. Předkládá: 

 

 



 

Žádost o užití znaku města 

 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 1 
 
Popis 
Společnost CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika připravuje ve 
spolupráci s městy a obcemi fotografickou knihu „Žďársko z nebe“. Kniha je koncipovaná jako 
výběr nejlepších leteckých pohledů na českou přírodu a kulturní památky. V řadě knih „z nebe“ 
průběžně vychází i ostatní oblasti České republiky, například Zlínsko, Brno atd. Nyní se připravuje 
verze Žďársko. Součástí knihy bude také strana věnovaná městu Žďár nad Sázavou. Tato strana 
je podmíněna finančním příspěvkem města, tento příspěvek bude čerpán ze řádného rozpočtu na 
propagaci města. Výše příspěvku na jmenovanou knihu je 34 683 včetně DPH a v této částce je 
započteno 100 ks knih pro účely města.   
 
Nakladatelství CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika připravuje 
knihu „Žďársko z nebe“ a žádá Radu města o možnost užití znaku města v této knize. 
 
Geneze případu 
Není 
 
Návrh řešení 
Schválit užití znaku města společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká 
republika v připravované knize „Žďársko z nebe“.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., 
Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika v připravované knize „Žďársko z nebe“. 
 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., 
Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika v připravované knize „Žďársko z nebe“. 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit užití znaku města společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká 
republika v připravované knize „Žďársko z nebe“.  
 
Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostou města.  
 



 

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku 

města Žďár nad Sázavou 

 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

vyřizuje Odbor školství, kultury a sportu 
         

 

Jméno a příjmení žadatele: P.  I.  

Název organizace / firmy:   CBS Nakladatelství s. r. o. 

IČ: 24804584  

Adresa: Vodní 1972, 760 01 Zlín  

E-mail: i@cbs-cesko.cz 

Telefon, fax: 731190825 

 

Znak města bude využit za účelem: 

 
Prezentace města Žďár nad Sázavou v knize Žďársko z nebe. 

Znak města bude umístěn: 

V prezentaci města, v seznamu měst a obcí, které se do projektu zapojily. 

Znak města bude využit v termínu: 

Jaro 2018 

Žádám o zaslání znaku města na výše uvedenou e-mailovou adresu ve formátu: 

(jpg, pdf, png, tif)  

Datum podání žádosti: 15.11.2017 Podpis žadatele:  

 
Podmínky užití znaku města: 
Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jeho užívání způsobem, kterým by se 
projevovala neúcta k tomuto symbolu. 
V případě umístění znaku města na webových stránkách je žadatel povinen umístit znak včetně odkazu na 
webovou prezentaci města Žďár nad Sázavou www.zdarns.cz 
 
Podle §34a zákona 128/2000 Sb. mohou jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Povolení k užití znaku obce uděluje po 
vyjádření Rada města Žďár nad Sázavou. O rozhodnutí RM bude žadatel neprodleně informován. 

http://www.zdarns.cz/

