
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 18 

 DNE: 1. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 282/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Žádost o užití znaku města  

 
 

ANOTACE: 
V. K. žádá radu města o možnost užití znaku města v obrazové publikaci VYSOČINA - hrady, 
zámky, památky, kde by byl znak města Žďáru nad Sázavou využit k propagaci města.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro V. K., Havlíčkův Brod za účelem 
propagace města Žďár nad Sázavou v připravované obrazové publikaci VYSOČINA - hrady, 
zámky, památky. 

 

  

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
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Popis  
V. K. je uznávaným fotografem a vydal již řadu obrazových publikací nejen z Vysočiny. Zde žádal o 
možnost užití znaku města Žďár nad Sázavou za účelem propagace města. Rada jeho žádosti 
vždy vyhověla. Pan V. K. by rád v červenci 2019 vydal svou novou obrazovou publikaci s názvem 
VYSOČINA - hrady, zámky, památky. 
V. K. z uvedených důvodů žádá radu města o možnost užití znaku města za účelem propagace 
Žďáru nad Sázavou v připravované obrazové publikaci VYSOČINA - hrady, zámky, památky. 
 
Geneze případu 
Není. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Není 
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit navržené usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro V. K., Havlíčkův Brod za účelem 
propagace města Žďáru nad Sázavou v připravované obrazové publikaci VYSOČINA - hrady, 
zámky, památky. 
 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města pro V. K., Havlíčkův Brod za účelem 
propagace města Žďáru nad Sázavou v připravované obrazové publikaci VYSOČINA - hrady, 
zámky, památky. 
 
Doporučení předkladatele 
Navrhuji schválit užití znaku města pro V. K., Havlíčkův Brod za účelem propagace města Žďáru 
nad Sázavou v připravované obrazové publikaci VYSOČINA - hrady, zámky, památky. 
 
Stanoviska 
Projednáno s místostarostkou města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






