
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 32 
 DNE: 30. 12. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 487/2015/ŠKS 

NÁZEV: 
 

Žádost o použití znaku města 

ANOTACE: 
Jedná se o schválení znaku města Žďáru nad Sázavou do knihy Zelená hora - Žďársko Jana 
Santiniho. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou společnosti FOIBOS 
BOOKS, s.r.o. do knihy Zelená hora - Žďársko Jana Santiniho.  

 
 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

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

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu: Schválení znaku města Žďáru nad Sázavou 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
Popis  
Dne 23. 12. 2015 v odpoledních hodinách požádal telefonicky pan O. J., ředitel Kotěrova 
centra architektury o.p.s. o projednání možnosti použití znaku města do připravované knihy 
s názvem „Zelená hora - Žďársko Jana Santiniho“. Kniha je připravována do tisku již  4. 1. 
2016. Po dohodě se starostou a místostarostou města je proto žádost o použití znaku města 
zpracovaná a zaslaná dodatečně po odeslání materiálů na jednání RM 30. 12. 2015. 
Náhled připravované knihy bude k dispozici na jednání RM 30. 12. 2015.  
 
Geneze případu  
Není  
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou společnosti 
FOIBOS BOOKS, s.r.o. do knihy Zelená hora, Žďársko Jana Santiniho.  
 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou společnosti 
FOIBOS BOOKS, s.r.o. do knihy Zelená hora, Žďársko Jana Santiniho.  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města a 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 
         

 

Příjmení a jméno žadatele: 

Název organizace / firmy:   FOIBOS BOOKS, s.r.o. 

IČO: 25053728 

Adresa: Bartoškova 1448/26,  140 00 Praha  4 

E-mail: 

Telefon, fax: 

 
Znak města bude využit za účelem: 
v publikaci  „Zelená hora – Žďársko Jana Santiniho“ vydané v edici Světové památky UNESCO 

Znak města bude umístěn: 
na vnitřní úvodní straně publikace 

Znak města bude využit v termínu: 

od 15. 1. 2016  v knize trvale 

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

(cdr) 

Datum podání žádosti: 23. 12. 2015 

 
Podmínky užití znaku města: 
Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich 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/



