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Pravidla pro jednotný vzhled dokumentů z komisí 
 
 
K zajištění jednotného vzhledu dokumentů zpracovaných komisemi rady města Velké Meziříčí, slouží 
níže uvedené pravidla.  
 
 
Pravidla pro jednotný vzhled dokumentů: 
 
1) Všechny dokumenty vypracované komisemi rady města budou v souladu s Grafickým manuálem 

jednotného vizuálního stylu města Velké Meziříčí (dále jen „Grafický manuál"), který byl schválen 
radou města Velké Meziříčí. V příloze č. 1 je vzor zápisu z jednání komise rady města Velké Meziříčí.  
 

2) Každý dokument vypracovaný komisí radou města bude splňovat následující podmínky pro jednotný 
formát názvu použitých souborů: 

a) Obsah schváleného názvu souboru:  
rrmmdd_zkratka komise_název písemnosti č. (pořadové číslo)_(příslušný rok) 

Příklady názvu souboru:  
• 130225_KBEZ_zápis č. 1_2013 
• 131101_KUKO_pozvánka_2013 

b) Vysvětlivky:  
• rr – koncovka aktuálního roku, např. 13, 
• mm – aktuální měsíc, např. 02,  
• dd – den, např. 25, 
• zkratka komise – viz seznam zkratek uvedený níže 
• název písemnosti – např. zápis, pozvánka, atd. 
• pořadové číslo – číslo zápisu z jednání v daném roce (u ostatních písemností není potřeba uvádět), 
• příslušný rok – v celém formátu názvu roku, např. 2013. 

 
3) Zápis z jednání komise bude elektronicky zaslán na sekretariát starosty ve dvou souborech, a to jako 

soubor ve Wordu a soubor v pdf (soubor v pdf bude obsahovat naskenovaný zápis z jednání včetně 
příslušných podpisů).  
 

4) Schválené zkratky jednotlivých komisí rady města Velké Meziříčí: 
 

Název komise Zkratka komise 
Komise bytová KBYT 
Komise kulturní a cestovního ruchu KUKO 
Komise letopisecká KLET 
Komise pro místní správu:  

• Olší nad Oslavou KOLŠÍ 
• Mostiště KMOST 
• Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice KLHOT 
• Hrbov, Svařenov KHRB 

Komise regenerace městské památkové zóny KPAM 
Komise sportovní KSPORT 
Komise školská KŠKOL 
Komise zdravého města a Agendy 21 KZDRAV 
Komise životního prostředí KŽP 

 


