
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 
 DNE: 18. 4. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 602/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Žádost o použití znaku města  

ANOTACE: 
Jedná se o schválení znaku města Žďáru nad Sázavou na reklamní předměty vyráběné firmou 
EDEN – I. K., které budou prodávány v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky ve 
Žďáře nad Sázavou.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou paní I. K., Litvínov, 
Horní Litvínov, na reklamní předměty, které budou prodávány v Turistickém informačním centru 
na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.   

  

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: Žádost o použití znaku města  
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
Popis  
Jedná se o firmu EDEN z Litvínova, která žádá o užití znaku města za účelem výroby 
propagačních předmětů pro ITC, které provozuje pan B. N. na náměstí Republiky ve Žďáře 
nad Sázavou. Pan N. si u této firmy objednal 5 druhů propagačních předmětů – otvírák, 
lžičku, přívěsek na klíče, náprstek a magnet se znakem našeho města. Tyto reklamní 
předměty potom bude prodávat v ITC. Reklamní předměty si pan B. N. objednal na vlastní 
náklady, firma EDEN paní K. žádá o možnost užití znaku města dna objednané reklamní 
předměty.    

Geneze případu  
Není 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou paní I. K., 
Litvínov, Horní Litvínov na reklamní předměty, které budou prodávány v Turistickém 
informačním centru na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.   
 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou paní I. K., 
Litvínov, Horní Litvínov na reklamní předměty, které budou prodávány v Turistickém 
informačním centru na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.   
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města Mgr. Z. Navrátilem, provozovatelem Turistického 
informačního centra na náměstí Republiky p. B. N.. 
 
 
 

 

 

 



Zadost o udeleni souhlasu k uziti znaku 
mesta Zd'ar nad Sazavou 

Mesto Zdar nad Sazavou. Z~:zkova 227/1, 591 31 Zoar nad Sazavou 
vyi'iZUJe Odl)Qf skolstvl, kultury a sportu 

Pi'ijmeni a jmeno zadatele 

Nazev organizace I f irmy· 

I CO: 9870882 

Ad res a: Namesti Miru 16. 43601 Litvinov 

E-mail edenk3@seznam.cz 

Telefon. fax: 

Znak mesta bud& vyui:it za ucelem: 

ProdeJe propagacnfch predmetu 

· Znak mesta bude umisten: 

Na propagacnich pi'edrnetac 

Znak mesta bude vyuiit v tcrm ln u: 

15.42016-3112.2017 

Zadam o zaslani znaku me$ta na vyse uvedenou e-mailovou adresu ve formatu: 

(jpg, bmp, cdr) jpg 

Datum podani zadosti: 24.()3.2016 Pod pls zada l 

Podminky uziti znaku mest~: 
Barevne a vytvarne proveoeni _ a· 1 nelze men t a . e zai«3zano Je)ich uzivanl zpusobem. kterym by se 
projevovala neucta k tomuto SYnli.iO 
V pflpade umistenl znaku "'1~S'J r a webovych strarr~<.ach je zadatel pov1nen umistit znak vcetne 
odkazu na webovou pr··zenta;.. •r1f::"' . Zd·ar nad Sazavou '!:L'V'I'W zdam~L.9?: 

Po:J:e §.4a zaf.-ora 12A,,z en St. . or~ I 
Jdr" 'pl V\ adter Raoa ~"st'l t 1ad 

subjek•y u·~•vc.• z:•a". cace jen s je,im souhlasem. Povolenf k uiitr znaku obce 
r • ~p·odlen"' 1! 
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