
ŽÁDOST 

O UDĚLENÍ SOUHLASU K UŽITÍ ZNAKU MĚSTA ČESKÝ BROD 

Účel užití znaku:………………………………………………………………………………... 

Způsob užití znaku ……………………………………………………………………………... 

Doba užití znaku: ..……………………………………………………………………………... 

Datum:……………………………...           Podpis žadatele:…………………………….. 

Povolení užití znaku uděluje rada města.

Žádosti prosím zasílejte v písemné podobě na adresu: Odbor tajemníka, náměstí Husovo 70, 
282 01 Český Brod, případně elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, 
na e-mail: epodatelna@cesbrod.cz.   

Městský úřad Český Brod 
Odbor tajemníka
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

Město Český Brod | Datová schránka: jgqbsve|telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

Telefon / mobilní telefon: 

Fax: 

E-mail:

Datová schránka:

Město:  
Adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu
Ulice:  

Město:  
Pokud dotaz souvisí s  podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba 
IČO:

Příjmení:     Dat.nar.:Jméno:  

Místo trvalého pobytu

Ulice:       ČP:

     PSČ:

     ČP:

     PSČ:
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Vyjádření o souhlasu s užitím znaku města Český Brod vč. znaku města bude zasláno v 
elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu.  

(Jinou formu doručení nutno domluvit na tel. 321 612 119, 321 612 114). 

Všichni uživatele tohoto symbolu jsou povinni dbát, aby nedocházelo k jeho úmyslnému 
poškození, zneuctění a znevážení. V takovém případě lze, v souladu se zákonem č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, v platném znění § 42 odst. 1 písm. a) jako sankci uložit pokutu až do výše 
3.000 Kč. 

Vyplňuje Městský úřad Český Brod: 

Žádost doručena dne:………………………………………..………………………………… 

Stanovisko RM:……………………………………………….………………………………. 

Souhlas udělen ANO/NE 

Zdůvodnění …………………………………………………………………………………… 

Datum:…………………………….Podpis pověřené osoby:……..………………………….... 

Město Český Brod | Datová schránka: jgqbsve|telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
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