
Žadatel/ka
fyzická osoba/právnická osoba:

Titul, jméno a příjmení/název:

Datum narození/IČO:

Adresa trvalého pobytu/sídlo:

Osoba oprávněná jednat za žadatele1:

Kontaktní údaje:  tel.:

   e-mail:

Doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu/sídla:

* Zdůvodnění žádosti:
Stručná charakteristika projektu nebo důvodu, pro který žadatel žádá o užití znaku města  
Rožnov pod Radhoštěm. Jako přílohu připojte návrh na grafické užití. 

Čestné prohlášení žadatele: 
1. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly pro užívání symbolů města Rožnov 

pod Radhoštěm, která schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. 1860/110 
dne 1. 6. 2018 (dále jen „Pravidla”)

2. Znak města budu užívat v souladu s uděleným souhlasem a Pravidly a způsobem uvedeným v příloze 
č. 1 Pravidel. Jsem si vědom/a toho, že v případě úmyslného poškození, zneužití nebo hrubého  
znevážení se dopouštím přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy. 

3. Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné. 
4. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osob-
ních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto městu Rožnov pod Radhoštěm svůj písemný 
souhlas ke zpracování mých osobních údajů uvedených v této žádosti za účelem zpracování této 
žádosti a se zveřejněním osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Rožnově pod Radhoštěm dne

podpis žadatele/podpis osoby 
oprávněné jednat za žadatele

1 Platí jen pro žadatele – právnickou osobu. Pokud oprávnění k zastupování žadatele nevyplývá z veřejného 
rejstříku, je nutné připojit k žádosti písemnou plnou moc nebo pověření.

Město Rožnov pod Radhoštěm
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

odbor kanceláře starosty
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

e-mail: podatelna@roznov.cz
ID datové schránky: epqbwzr

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽÍVÁNÍM ZNAKU MĚSTA 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
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* Zdůvodnění žádosti – pokračování

Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty

e-mail: podatelna@roznov.cz
ID datové schránky: epqbwzr
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