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NÁZEV: 
 

Žádost o užití znaku města 

 

ANOTACE: 
Nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou připravuje knihu 

„Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – Světlá – Kácov“ a žádá radu města o možnost užití 

znaku města v této knize.   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 
63, 591 02 Žďár nad Sázavou v připravované knize „Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – 
Světlá – Kácov“. 

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: 

 

Předkládá: 

odbor školství, kultury a sportu 

 



 

Název materiálu: Žádost o užití znaku města 

 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 10 
 
Popis 
Nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou připravuje ve spolupráci 
s městy a obcemi knihy o železničních tratích, které nabízí historické fotografie a z konce 
devatenáctého století a první poloviny dvacátého století, plány a jízdní řády vybraných fondů  
a archivů i významných sbírek soukromých sběratelů. Těmito knihami chce připomenout 
prvorepublikové železnice, ale také vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, 
kteří před více než půldruhým stoletím toto dílo vybudovali.    
Nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou připravuje knihu 
„Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – Světlá – Kácov“ a žádá radu města o možnost užití 
znaku města v této knize.   
 
Geneze případu 
Není  
 
Návrh řešení. 
Schválit užití znaku města nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou 
v připravované knize „Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – Světlá – Kácov“. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 63, 
591 02 Žďár nad Sázavou v připravované knize „Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – 
Světlá – Kácov“. 
 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 
63, 591 02 Žďár nad Sázavou v připravované knize „Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – 
Světlá – Kácov“. 
  
Doporučení předkladatele 
Schválit užití znaku města nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou 
v připravované knize „Posázavská dráha Žďár  - Německý Brod – Světlá – Kácov“. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. J. K.  
 
 
























