
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 
 DNE: 20.7.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 760/2020/ŠKSM 

  

NÁZEV: 
 

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města 

 

ANOTACE: 
Žádost o souhlas k užití znaku města pro výrobu obtisků na železniční modely dle 
skutečné předlohy motorového vozu 841.004 společnosti České dráhy.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku pro Martina Palaščaka pro výrobu obtisků na 
železniční modely. 

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, 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 ŠKSM 

Předkládá: 
Mgr. Petr Sedlák 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh:2 
 
 
Popis 
Martin Palaščak žádá radu města o souhlas k užití znaku města pro výrobu obtisků na 
železniční modely dle skutečné předlohy motorového vozu 841.004 společnosti České 
dráhy, který jezdí na Vysočině. Součástí výroby obtisků bude i výroba jednoho kusu 
modelu pro MK Žďár (Modelové království Žďár nad Sázavou) ve velikosti H0 (1:87). 
Obtisky by pak měly být nabízeny dalším zájemcům.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města 
 
Geneze případu 

• není 

 
 
Návrh řešení 

• Schválit užití znaku pro Martina Palaščaka pro výrobu obtisků na železniční modely. 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje užití znaku pro Martina Palaščaka pro výrobu obtisků 
na železniční modely. 

• Rada města po projednání neschvaluje užití znaku pro Martina Palaščaka pro výrobu 
obtisků na železniční modely 

 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit užití znaku  
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Zadost o udeleni souhlasu k uziti znaku 
mesta Zd'ar nad Sazavou 

Mesto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1 , 591 31 Zd'ar.n~~- ~~z~vou     
vyfizuje Odbor skolstvi , kultury, sportu a mar~:<-etiogt.J .·. ~r~-;-D--; :;-::I 
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Jmeno a prijmeni zadatele:  I De. 'o : -~ 2. 06. '"'J J ._ {.· 

Nazev organizace I firmy: 
jf .. 
~·] .... ..... ..... ...... ............. 

l 1.1 
......... _ .... ~i.,..,_ . •• J: I; • ....... ..... . 

IC: 07122365 

Ad res a: 

E-mail: 

Telefon, fax:  

Znak mesta bude vyuzit za ucelem: 

Vyroba obtisku na zeleznicni modely die skutecne predlohy motoroveho vozu 841 .004 spolecnosti Ceske 
Drahy, kter)f jezdi na Vysocine. 
Soucasti vyroby obtisku bude i vyroba jednoho kusu modelu pro MKZd'ar (Modelove kralovstvi Zd'ar nad 
Sazavou) ve velikosti HO (1 :87) 
Obtisky bych dale pak rad nabidnul na svem webu i dalsim zajemcum 

Znak mesta bude umfsten: 

Obtisky znaku mesta se na modelu umist'uje nad dvere (viz. Pfilozena fotografie a nakres). 

Znak mesta bude vyuzit v termfnu: 

Zadam o zaslani znaku mesta na vyse uvedenou e-mailovou adresu ve formatu: 

Upg, pdf, png, tif) I 
Datum podanf zadosti: 2 t? c:. r/<-2 ., {/ Podpis zadatele: 

Podmfnky uziti znaku mesta: 
Barevne a vytvarne provedeni znaku nelze menit a je zakazano jeho uzivani zpusobem, kterym by se 
projevovala neucta k tomuto symbolu. 
V pi'ipade umisteni znaku mesta na webovych strankach je zadatel povinen umistit znak vcetne odkazu na 
webovou prezentaci mesta Zd'ar nad Sazavou www.zdarns.cz 

Podle §34a zakona 128/2000 Sb. mohou jine subjekty uzivat znak obce jen s jejim souhlasem. Povoleni k uziti znaku obce udeluje po 
vyjildreni Rada mesta Zd'ar nad Sazavou. 0 rozhodnuti RM bude zadatel neprodlene informovan. 
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