
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26 

 DNE: 18. 11. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 417/2019/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Žádost o užití znaku města 

 

ANOTACE: 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanice Žďár nad 
Sázavou žádá radu města o užití znaku města na praporu jednotky k výročí padesáti let působení 
profesionálních hasičů ve Žďáře nad Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanici Žďár nad Sázavou za účelem vyobrazení 
znaku města na praporu jednotky k výročí padesáti let působení profesionálních hasičů ve Žďáře 
nad Sázavou. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správu MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 

Předkládá: 

 



 

Název materiálu: Žádost o užití znaku města 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

Popis 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanice Žďár nad 
Sázavou si 1. 10. 2020 připomene padesát let od začátku působení profesionálních hasičů ve 
Žďáře nad Sázavou. Pro tuto příležitost žďárský hasičský sbor nechá vyrobit prapor jednotky, na 
kterém má být vyobrazen znaku města. Z tohoto důvodu žádá hasičský sbor radu města o souhlas 
s užitím znaku města.  

Geneze případu 

 

Návrh řešení 
Po projednání schválit návrh usnesení. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanici Žďár nad Sázavou za účelem vyobrazení 
znaku města na praporu jednotky k výročí padesáti let působení profesionálních hasičů ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města pro Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanici Žďár nad Sázavou za účelem vyobrazení 
znaku města na praporu jednotky k výročí padesáti let působení profesionálních hasičů ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Doporučení předkladatele 
Navrhuji schválit užití znaku města pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor 
Žďár nad Sázavou, stanici Žďár nad Sázavou za účelem vyobrazení znaku města na praporu 
jednotky k výročí padesáti let působení profesionálních hasičů ve Žďáře nad Sázavou. 

Stanoviska  
Projednáno s heraldikem a historikem Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. 



IČO: 70885184 ID DS: ntdaa7v WGS84 (GPS): 15°34´47.7“ E 
Internet:                         49°23´35.7“ N 

Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina               
krajské ředitelství   
             
                          

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava  
 
     
ADRESÁT: 
 
 VYŘIZUJE:  
 TEL:  / FAX:  
 E-MAIL:  
  
 JIHLAVA: 28. 10. 2019 
  
 
Č.j.: HSJI-  222-5/KR-2019  Počet listů: 1 
  Přílohy: 0 
 
 
Žádost o poskytnutí souhlasu s použitím znaku města Žďár nad Sázavou 

 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanice Žďár 
nad Sázavou slaví 1.10.2020 padesát let od začátku působení profesionálních hasičů ve Žďáru nad 
Sázavou. Při této příležitosti plánuje Hasičský záchranný sbor předání a žehnání praporu jednotky. 
Rádi bychom na praporu použili vyšívaný znak města, jehož umístění i velikost na praporu byla 
konzultována s heraldikem. 

 
 

Tímto si dovoluji požádat o souhlas s užitím Vašeho znaku dle návrhu. 
 
Předem děkuji za posouzení žádosti. 
 
S úctou a pozdravem 
 
 
        
                  krajský ředitel 

HZSJX003L569 
 

HZSJX003L569 
prvotní identifikátor 

Město Žďár nad Sázavou 
 

starosta města 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 
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