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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34 
 DNE: 25. 1. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 502/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
 

Žádost o použití znaku města  

ANOTACE: 
Jedná se o schválení znaku města Žďáru nad Sázavou do publikace P. H, „Klíč ke znakům měst 
ČR“. Její vydání je předpokládáno ke konci roku 2016.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou panu P. H., Š. 272, 
625 00 Brno do publikace „Klíč ke znakům měst ČR“. 

 

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: 
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Název materiálu: Schválení znaku města Žďáru nad Sázavou 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
Popis  
V roce 2015 požádal pan P. H. radu města o projednání možnosti použití znaku města Žďáru 
nad Sázavou do své bakalářské práce s názvem „Příručka s klíčem tinktur  
a figur současných znaků měst ČR – díl první – města nad 7000 obyvatel“. Pan H. je 
studentem Masarykovy univerzity v Brně  - obor pomocné vědy historické. 
V letošním roce žádá pan P. H. o možnost použití znaku našeho města do již připravované 
publikace s názvem „Klíč ke znakům měst ČR“. Publikace by měla vyjít knižně na konci roku 
2016.  
Vzhledem k tomu, že celá práce s počtem obrazových příloh zobrazených znaků je velmi 
obsáhlá, je přílohou materiálu jen stránka se zobrazením znaku města Žďáru nad Sázavou – 
str. 239 a dále je, po dohodě s panem P. H., přiložen odkaz na stránky Masarykovy 
univerzity, kde je celá bakalářská práce k dispozici k prostudování. Z této práce vychází 
připravovaná publikace „Klíč ke znakům měst ČR“.   
 
Odkaz na stránky uložené bakalářské práce:  
 
Geneze případu  
V lednu 2015 byla schválena v RM žádost o možnost použití znaku do bakalářské práce 
s názvem „Příručka s klíčem tinktur a figur současných znaků měst ČR – díl první – města 
nad 7000 obyvatel“.   
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou panu P. H., Š. 
272, 625 00 Brno do publikace „Klíč ke znakům měst ČR“. 
 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou panu P. H., 
Š., 272, 625 00 Brno do publikace „Klíč ke znakům měst ČR“. 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města. 
 
 
 

 

 



i:adost o udelenl souhlasu k uziti znaku 
mesta Zd'ar nad Sazavou 

Mesto Zd'ar nad Sazavou , Zizkova 227/1. 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
vyfizuje Odbor sko!stvl, kultury a sportu 

Prijmeni a jmeno zadatele: 

Nazev organizace I firmy: 

I CO: 

E-mail: 

Telefon, fax: 
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Znak mesta bude umisten: 

Znak mesta bude vyuzit v terminu: 

•' I, ' ..... 
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! 

\ 
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Zadam o zaslimi znaku mesta na vyse uvedenou e-mailovou adresu ve fonnatu: 

(jpg, bmp, sffi;) 

Datum podani zadosti: . -

Podminky uziti znaku mesta: 

.... - A -. Podpis zadatele: 

I 

Barevne a vytvarne provedeni znaku nelze menit a je zakazano jejich uzivani zpt1sobem. kterym by se 
projevovala ne(Jcta k tomuto symbolu. 
V ptipade umisteni znaku mesta na webovych strankach je zada el povinen umistit znak vcetne 
odkazu na webovou prezentaci mesta Zd'ar nad Sazavou ~~6:Q£l.m?-9:? 

Podle §34a zakona 12812000 Sb. mohou jine subjekty uzivat znak obce jen s jejim souh!asem. Povoleni k uziti znaku obce 
udl!luJe po vyjadfeni Rada mesta Zd'ar nad Sazavou . 0 rozhodnu!i RM bude zadatel neprodlene mfom1oviw. 



54. Kopfivnice 
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60.Blansko 
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56. Zd'ar oad Sazavoo 

58. Jindiiclaiiv 
Bradee 

55.Klatovy 

59. Vyskov 

61. Katni Bora 




