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Co je to jednotný vizuální styl?  

 − Jedná se o sjednocenou formu vizuální komunikace,  
prostřednictvím které město prezentuje svoje poslání, 
služby a cíle (identita, totožnost). 

 − Je to ucelený soubor grafických prvků, jakými jsou:  
logo, symboly, barvy, značky, plakáty, dopisní papíry, 
obrázky, piktogramy, tiskoviny a další. Veškeré náležitosti 
v této oblasti jsou definovány v design manuálu,  
který určuje, jak s nimi pracovat.

 − Výsledkem je pak jednotná forma komunikace,  
která napomáhá vzájemnému porozumění se širokou 
veřejností, a to zejména s místními občany – s vámi. 

 − Veškeré materiály mají stejnou podobu, aby bylo jasně 
patrné, že jde o sdělení města Svitavy (město, úřad, 
případně organizace). Představme si například fotbalový 
tým, kde všichni hráči i jejich fanoušci mají stejné dresy, 
logo i jednotnou barevnost. Tím se zvyšuje sounáležitost 
a utužuje se vzájemná podpora a přátelské vztahy.

Proč město potřebuje  
jednotný vizuální a komunikační styl?   

 − Pokud město nevystupuje a nekomunikuje jednotně 
a jasně, může docházet k nepochopení ze strany 
veřejnosti. Zejména pokud se používá více symbolů, 
značek, sloganů a log různého provedení, komunikace 
se stává nepřehlednou a matoucí. Tím se celý proces 
a snaha o plnění poslání narušuje. 

 − Naopak vhodně stanovený a zejména dodržovaný 
jednotný vizuální a komunikační styl pomůže velmi 
efektivně komunikovat s občany včetně jejich zpětné 
vazby. Buduje tak sounáležitost a vzájemnou důvěru. 

Nový vizuální styl města Svitavy  

 − Nový vizuální styl města byl vytvořen zejména pro 
místní občany s přesahem na návštěvníky našeho 
města. 

 − Po detailní analýze, naplánování procesů, vyhodnocení 
a designérské soutěži vzniklo jednoduché, hravé, 
originální a nadčasové řešení. 

Město Svitavy 
a jednotný 
vizuální styl. 

Komunikační styl prezentuje několik hlavních myšlenek 
vždy s důrazem na vzájemnou komunikaci a emoce.  
Slogan „a vy” funguje jako základní kámen  
vizuální identity, který promlouvá přímo k obyvatelům 
Svitav – je hlavně pro ně.

•	 Svitavy a vy – Svitavy jsou energické město. Je plné 
historie, ale hledí vpřed. Dlouhodobá vize je jasná  
– budovat město pro život, a to společně s jeho občany 
– s vámi. Město pro všechny generace, jež nezapomíná 
na ty budoucí.

•	 Svitavy a vy – Představitelé a zástupci města Svitavy 
včetně svých organizací se snaží vytvářet prostředí  
pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky  
a organizace. Toto je naše poslání – jsme tu pro vás. 
Svitavy jsou tu pro vás. 

•	 Svitavy a vy – To, jak se ve městě máme, ovlivňuje každý 
z nás, každý občan je nositelem kultury ve Svitavách, 
právě on vytváří hodnoty našeho města a ovlivňuje,  
jak se zde máme. Věříme ve velký patriotismus  
a pozitivní vztahy místních obyvatel. Město tvoří lidé, 
vztahy a vy. 

Město tvoří lidé, 
vztahy a vy.



  Jak to celé funguje?  

Hlavním motivem celého stylu je typografické logo  
Svitavy a vy. To je navrženo tak, aby bylo možné 
přidávat další organizace a společnosti. 

Městský heraldický znak bude zachován  
pro výjimečné příležitosti, tím jeho odkaz 
dále přetrvá. Naopak již nebudou používána 
tato loga, která budou nahrazena jednotným 
vizuálním stylem.

Městská
policie

Městské
informační
centrum

Městský
úřad

Městská
knihovna

Toto je pouze ukázka 
práce s logem. 
Nejedná se 
o oficiální podoby.

Tím se upevní jednotná forma komunikace města  
napříč všemi oblastmi činností (úřad, sociální média, 
webové stránky, městské akce a další). 

Občan tak nebude vystaven vizuálnímu smogu několika 
log a symbolů a vytvoří si vztah pouze k jedné značce.
Tímto se upevňuje povědomí o městu Svitavy.

SVITAVY

Městské
muzeum
a galerie

  Ukázky z design manuálu  

Základní provedení logotypu, základní a doplňková 
barevnost, negativní provedení loga na barevném 
podkladu:
 

 

Aktuálně zpracované a oficiální logotypy:  
Město Svitavy, Městský úřad Svitavy,  
Městské informační centrum Svitavy.  

Výjimečně můžete zhlédnout provedení loga  
ve zkrácené podobě Sy. Zpracování dalších  
společností, organizací a složek připravujeme.

Sy.

zpravodaj Naše město

dopisní hlavičkový papír

  Další ukázky z design manuálu  
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Vážená paní Nováková,
Omnima dolendusam illaudis con cusa nossint iberios temque nam, tem alit quodignit lam ipsamus sunt laborrupta 

con parchil ibustiu sciminume imin esto volupti orioresequam la si con pelitam quam, volesti ommolore nos ut fuga. 

Aliquas vidus.

To core niminci musdae voles repudandam, ipienihic tem rerio. Uci dis essi si ut int, offic torro quiaepe lliquodissum 

sim aces maionseque aut hilia pa commos consedi sit laborum eiciatiam is ius verovid quodi tentiat aturepero 

omnihilitas et deliqui dem liquatem suscius ciatem nus evenduc ieniscium is et quam is venimus aut voluptas eum 

aut dolupta volore nonsequ aspissites repeles etume peditate por a audam nus.

Agnate parchicatur, inum apidendit, quaspitae autatur, non cum, numquo officat incientio. Xeri cum autem ut 

quistempori deligna tibuscia sim dolor aliciis eos dolupta ex ex erupit volupta nimo ma alis eum, omnimuscia ium 

volore, alique volupta tissimi, quo omnimpo ruptas dit et la vollanti omnis velectum aut prateceatus et facerum arum 

que volorrora ne velluptiati beatem eatatiore la iur, eariant ullanti untorecepta nonsequ asperum lique molupit aliquis 

apisi am dundelit everum rem dolorep eliqui optiatur sinctur, conet aut utaquiaspiet dolorem voluptur, aut audaest, 

ommos nimporemo es quistrum cum fugia comnim sitaspiet volest enimill atecae nat omnis cus, sunt.

Ga. Ur? Ibus volument. Lupta commodit, enihili quibus et plicit abore nonetum, con consequia sum hicaboreped 

excestiumet remquatur represeque necus consequam quiam et eos dollorem. Nonseri tatest, quam aut aut prati 

coriber iatquam uscipsant ide num hil idemod molupta tianimi niendit ipiet od eatur, conem imi, conseque ducius, 

voluptatium quatatemodit volor autatentiis pa nesecearum repta nus es asitios audanto voluptatus sum quam, qui 

volendit estissi tiorese disciundi officiet quiam es modit vendant qui con nonest landam accabo. Epedi omnimin este 

rem quod modis sunt ipsa ent.

S přátelským pozdravem
Petr Šmerda

Vedoucí organizační složky

Paní
Jana NovákováJméno ulice 327100 00 Jméno města
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Petr Šmerda
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100 00 Jméno města
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INFORMACE Z MĚSTA

Rozpočet města  Svitavy na rok 2020Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedá-
ní 18. března 2020 schválilo rozpočet města 
na rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 416,6 
mil. Kč, celkovými výdaji 656 mil. Kč a s finan-
cováním 239,3 mil. Kč.Daňové příjmy ve výši 233,3 mil. Kč jsou nasta-

veny na úrovni loňského rozpočtu s ohledem 
na předpokládaný hospodářský vývoj a cílem 
vytvořit rezervu na investice v dalších letech. 
V kapitálových příjmech jsou zahrnuty investič-
ní dotace v celkové výši 7,1 mil. Kč, na které 
město již obdrželo rozhodnutí o dotaci nebo 
uzavřelo smlouvu s jejím poskytovatelem.
Přebytek běžného hospodaření je rozpočtován 
ve výši 15,5 mil. Kč a je použit na splátky úvěrů 
a částečně na kapitálové výdaje. Na bankov-
ních účtech byly k 31. 12. 2019 uloženy finanč-
ní prostředky ve výši 261,4 mil. Kč, jež město 
využije především na krytí nedočerpaných akcí 
z roku 2019 převedených do roku 2020 
a na další investiční výdaje. Zbývající prostřed-
ky budou využity jako rezerva k financování 
projektů a investičních akcí v dalších letech.
Kapitálové výdaje jsou plánovány v částce 
286,5 mil. Kč, realizace některých z nich je vá-
zána na schválení žádosti o dotaci. Největší 
objem kapitálových výdajů je směřován do ob-
lasti sociálních služeb, kde pokračuje výstavba 
Komunitního domu pro seniory a rozšíření Se-
niorcentra, a také do oblasti sportu a zájmové 
činnosti, kde město předpokládá zahájení re-

konstrukce krytého plaveckého bazénu a také 
počítá s opravou technologie chlazení umělé 
ledové plochy. V oblasti vzdělávání podpoří 
město přestavbu ZŠ Riegrova, kde vzniknou 
bezbariérové učebny jazykové, informatiky, fy-
ziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Pozadu 
nezůstane ani ZŠ T. G. Masaryka, která se dočká 
nové učebny přírodních věd a cizích jazyků. 
Mezi další významné investiční výdaje z oblas-
ti vodního hospodářství a životního prostředí 
můžeme zahrnout plánovanou rekonstrukci 
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v ul. 
Okružní, rekonstrukci a výstavbu dešťové kana-
lizace v ul. Lanškrounská, rekonstrukci dešťové 
a splaškové kanalizace v ul. T. G. Masaryka a vý-
stavbu splaškové kanalizace u rybníka Rosnič-
ka. Počítá se i s výstavbou dalších sběrných 
míst pro separaci odpadu a s rozšířením sběr-
ného dvora. V oblasti dopravy byly vyčleněny 
finance na vybudování místa pro přecházení 
u úřadu práce, na opravu lávky na Komenského 
náměstí a také na plánovanou úpravu vnitroblo-
ku Sokolovská-Riegrova. V oblasti bydlení 
a územního rozvoje počítá město s úpravou 
veřejného osvětlení v ulicích Petrusova, Soko-
lovská, Rumunská, Bulharská, Milady Horákové, 
Bratří Čapků a Větrná. V kultuře byly vyčleněny 
finanční injekce pro pokračující opravu fasády 
Langerovy vily stejně jako pro přestavbu objek-
tu na náměstí Míru coby nových prostor pro 
svitavský betlém. 

Jiří Johanides

Jarní úklid ve městěV letošním roce jsme začali s úklidem města 
po zimní sezoně již v polovině února. Brzké 
zahájení úklidových prací je spojeno přede-
vším s mírným průběhem zimy. Ve srovnání 
s loňskou zimou, kdy ulice města byly zasy-
pány velkým množstvím materiálu (použili 
jsme tehdy 146 tun soli, 634 tun štěrku a 26 
tun písku), došlo letos v zimě k použití „pou-
hých“ 119 tun soli. Nejdříve vyjely zametací 
stroje, dále bude následovat plošný úklid 
a rovněž tradiční bloková čištění. Ta by měla 
pokračovat až do května. Při blokových čiš-
těních použijeme stroje, které vlastní společ-
nost SPORTES: dva zametací vozy, malotrak-
tor osazený rotačním kartáčem, kropicí vůz. 
Současně bude využit i zametací vůz, který 
použijeme při čištění chodníků. Úklidové prá-
ce budou pokračovat ručním čištěním, jež 
provedou pracovníci veřejně prospěšných 
prací a klienti zařízení pro sociálně vyloučené 
osoby „Šance“. Za příznivého počasí bude 
město kompletně vyčištěno během dubna 
a května, po provedení plánovaných bloko-
vých čištění. Posléze plynule navážeme let-
ním úklidem, který je spojen s odstraňováním 
plevele na veřejných prostranstvích.  

Bronislav Olšán

Prodloužení splatnosti poplatků
V návaznosti na veškerá probíhající opat-
ření na území města Svitavy schválilo za-
stupitelstvo města na svém březnovém 
zasedání prodloužení termínů splatnosti 
poplatku ze psa a poplatku za komunální 
odpad.
Nově lze uhradit poplatek ze psa až 
do 30. června 2020, v případě komunální-
ho odpadu do 30. září 2020. Není tedy 
potřeba na tyto platby nikterak spěchat, 
raději počkejme, až bude situace lepší. Jiří Johanides

v tis. Kč
Výdaje celkem
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Běžné výdaje
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Kapitálové výdaje
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3 266,0Sociální služby a pomoc
109 208,7

Bezpečnost, požární ochrana
650,0

Bruslařská sezona byla ukončena 
Od začátku prosince do poloviny února jsme 
si mohli užívat umělé ledové plochy, poprvé 
na zastřešeném prostoru. Díky tomu  
jsme mohli mít otevřeno denně bez přetržky, 
což v letech minulých například kvůli dešti  
či hustému sněžení nebylo možné.
Potěšila nás vysoká návštěvnost i přes původ-
ní překážky způsobené letitostí technologie 

chlazení, ovšem v letošním roce plánujeme 
modernizaci tohoto zařízení. I tím pomůžeme 
na příští sezonu předejít podobným komplika-
cím, s jakými jsme se potýkali letos.
Zastřešení se pozitivně promítlo v počtu ná-
vštěvníků a věříme, že s postupným zlepšová-
ním zázemí i nabídky služeb, jejichž rozšíření 
budeme před příští sezonou prezentovat, bu-
dou tato čísla jen narůstat. Jen pro zajímavost 
– posledně návštěvnost zůstala pod hranicí 10 
tisíc bruslařů, letos jsme překonali rovnou 16 
tisíc návštěvníků.Všem, kteří nás navštívili, tímto děkujeme 

a současně doufáme ve vaše další návštěvy 
v sezonách následujících.  Bronislav Olšán

a vy.

Vážení Svitavané!
Nacházíme se ve velmi náročném období. Všichni společně čelíme tichému nepříteli, korona-

viru. Jediným účinným způsobem, jak omezit jeho šíření, je minimalizovat kontakty mezi lidmi. 

Proto jsou zavřené školy, obchody a knihovny, omezeny úřady, proto jsou zrušené koncerty, 

divadelní představení a sportovní utkání. Je nutné nosit roušky. 

Okolnosti se neustále mění a informovanost 

v rámci státu není ideální. Musíme to vydržet 

a vše jistě zvládneme. Je to přece o nás všech, 

o lidech. O našich rodičích, prarodičích, dal-

ších příbuzných, kamarádech. Všichni chceme 

ochránit vlastní zdraví, ale i zdraví našich blíz-

kých.
Prosím, buďme k sobě ohleduplní, respektuj-

me a dodržujme opatření vlády. Zkrátka se 

semkněme. Vím, že to není jednoduché, ale 

věřím, že to dokážeme. To, že jsme se na čas 

museli vzdát určitého komfortu, je přece jen 

malou cenou za zdraví, lidský život.

Věřte, že se snažíme dělat maximum pro to, 

aby byl náš současný život alespoň o něco 

snesitelnější.
V rámci krizového týmu se snažíme pravidelně 

vyhodnocovat jednotlivá opatření. Sledujte 

proto, prosím, informační kanály města, pro-

střednictvím nichž se snažíme o všem průběž-

ně informovat. Momentálně začíná přicházet 

i materiální podpora od státu, kterou rozváží-

me do všech obcí správního obvodu.

Chtěl bych poděkovat všem z vás, kteří se sna-

žíte situaci zlepšit, třeba šitím roušek, ošetřo-

váním nemocných, obstaráváním nákupů 

apod. Velké poděkování si zaslouží i lékaři, 

zdravotní personál, hasiči, policisté, prodavač-

ky a všichni ostatní, kteří v první linii zajišťují 

chod státu. Také děkuji všem svitavským fir-

mám, které nám poskytly jakoukoliv materiál-

ní pomoc. Moc Vám všem za to děkuji.

Vydržme. Společně to zvládneme! Přeji nám 

všem pevné zdraví.

Obnova mobiliáře
na náměstí5 Svitavští světáci:

Kristýna Tronečková10 Tuři mají bronz
z Finále Českého poháru28

Pozvánka  
na farmářské trhy
V letošním roce se budou farmářské trhy konat 

již po desáté. Za dobu jejich konání si vybudo-

valy tradici a staly se neodmyslitelnou součás-

tí koloritu města. Měly by se pořádat v týden-

ních intervalech, tak jako v minulých letech, 

každou středu od 29. dubna do poloviny listo-

padu vždy od 8 do 16 hodin na náměstí Míru 

u kašny sv. Floriána. Je však možné, že se za-

hájení farmářských trhů kvůli vládním opatře-

ním ve vztahu ke koronaviru posune.

Nabídka sortimentu zboží bude obdobná jako 

v minulých letech a bude se postupně během 

sezóny měnit, tj. ovoce a zelenina, med, peči-

vo, mlékárenské výrobky, uzeniny a masné 

výrobky, sazenice zeleniny, květin a bylinek, 

doplněno o sortiment řemeslných výrobků 

z proutí, dřeva, keramiky atd. Přijďte na farmář-

ské trhy, těšíme se na vás.
Rudolf Grim

Duben 2020 
www.svitavy.cz
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S přátelským pozdravem

Petr Šmerda
Vedoucí organizační složky

Paní
Jana Nováková
Jméno ulice 327
100 00 Jméno města
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  Další ukázky z design manuálu  

T. G. Masaryka 35

1. patro

Starosta, Místostarostové, Sekretariát

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

T. G. Masaryka 26

Přízemí

Odbor rozvoje města

Odbor školství a kultury

Interní audit

Tajemník Městského Úřadu

Odbor rozvoje města – majetkové oddělení Odbor rozvoje města – majetkové oddělení 

Zasedací místnost

PřízemíPřízemí

Matrika

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Obřadní síň

Městská policie

Odbor správních činností – Přestupkové oddělení

Dvořákova 3

1. patro

O. K. starosty a tajemníka – Personální a mzdový úsek

Přízemí

Informace, Podatelna, Odbor vnitřní správy

Odbor správních činností

Odbor dopravy

Zde

03

1. patro

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Informace, Podatelna, Odbor vnitřní správy

Odbor správních činností

Odbor správních činností

Odbor dopravy

Odbor rozvoje města – majetkové oddělení 

Odbor správních činností

Odbor dopravy

2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

Odbor výstavby 201

Odbor výstavby 201

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost 2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

1. patro

Odbor výstavby 101

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 102

místnost

Přízemí

Odbor výstavby 001

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 002

Malá zasedací místnost 003

místnost

209

Lenka Nováková

Dagmar Fochlerová

Jaroslava Krenarová

Obecní
živnostenský
úřad

Registrace
živnostenských
oprávnění,
změny

215

WC

WC

Ing. Renata Karlíková

Soňa Šembervá

Obecní
životního
prostředí

Ochrana přírody
Ochrana ZPF

013

Svatební
obřadní síň

Odbor
správních
činností

228

Ilona Svobodová

Bc. Lucie Odstrčilová

Odbor
financí

Koordinátor
prevence
kriminality

Poplatek
ze psů

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Vstupujte
jednotlivě

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Odbor
správních
činností

Koordinátor
prevence
krimina

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Číslo místnosti

veřejnost

Odbor / činnost Pokud má více odborů/pracovistě
stejné pracovníky, skládají se samostatně
pod sebe, až potom jsou jména pracovníků

Některé odbory/pracoviště mají jestě podtitul
ten se píše na stejný panel menším písmem

Odbor / činnost Pokud má více odbor/pracovistě
jiné pracovníky ve stejné místnosti
skládají se další odbory až pod pracovníky
předchozího odboru a pod upozornění 
vstahující se k předchozímu odboru

Odbor / činnost

Pracovníci

Upozornění

01  /  Rozcestník 1

/ Označení dveří

Budova

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V JAKÉ BUDOVĚ

- První v pořadí je vždy budova ve které se rozcestník nachází
- Patra se značí dle umístění v budově
  (tzn. že přízemí je dole)
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Patro

Místnost

Patro

Umístění šipek

Místnost

02 /  Rozcestník 2

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V KONKRÉTNÍ BUDOVĚ

- Patra se značí dle umístění v budově
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Doporučení:

Doporučili bychom lehce pozněnit pojmevání v orientačním systému.
Psali bychom:

Rozvoj města – Bytové oddělení
Odbor rozvoje města – oddělení bytové

Dle našeho názoru vypuštění slova odbor a přirozenější slovosled
by výrazně zlepšilo přehlednost a přístupnost orientačního systému

Odbor výstavby – Stavební úřad 101

Odbor obecní živnostenský úřad 103

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 106

Odbor životního prostředí 108

Odbor financí, Exekuční oddělení, Poplatky ze psa 123, 125–132

Odbor financí 135

2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

Přízemí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 201

Vodárenská Svitavy s.r.o. 203

Odbor životního prostředí, Komunální odpad 206

Obecní živnostenský úřad 206

místnost

1. patro místnost
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Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

1. patro

Odbor výstavby 101

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 102

místnost

Přízemí

Odbor výstavby 001

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 002

Malá zasedací místnost 003

místnost

209

Lenka Nováková

Dagmar Fochlerová

Jaroslava Krenarová

Obecní
živnostenský
úřad

Registrace
živnostenských
oprávnění,
změny

215

WC

WC

Ing. Renata Karlíková

Soňa Šembervá

Obecní
životního
prostředí

Ochrana přírody
Ochrana ZPF

013

Svatební
obřadní síň

Odbor
správních
činností

228

Ilona Svobodová

Bc. Lucie Odstrčilová

Odbor
financí

Koordinátor
prevence
kriminality

Poplatek
ze psů

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Vstupujte
jednotlivě

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Odbor
správních
činností

Koordinátor
prevence
krimina

Matrika

011

Marie Górecká

PhDr. Erich Studl

Renata Johanidesová

Poslední klient bude
přijat 15 minut před
koncem pracovní doby

Číslo místnosti

veřejnost

Odbor / činnost Pokud má více odborů/pracovistě
stejné pracovníky, skládají se samostatně
pod sebe, až potom jsou jména pracovníků

Některé odbory/pracoviště mají jestě podtitul
ten se píše na stejný panel menším písmem

Odbor / činnost Pokud má více odbor/pracovistě
jiné pracovníky ve stejné místnosti
skládají se další odbory až pod pracovníky
předchozího odboru a pod upozornění 
vstahující se k předchozímu odboru

Odbor / činnost

Pracovníci

Upozornění

01  /  Rozcestník 1

/ Označení dveří

Budova

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V JAKÉ BUDOVĚ

- První v pořadí je vždy budova ve které se rozcestník nachází
- Patra se značí dle umístění v budově
  (tzn. že přízemí je dole)
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Patro

Místnost

Patro

Umístění šipek

Místnost

02 /  Rozcestník 2

ROZCESTNÍK UKAZUJÍCÍ CO JE V KONKRÉTNÍ BUDOVĚ

- Patra se značí dle umístění v budově
- Patra se pro lepší přehledost označují čísly

Typografie
- Název odboru/pracoviště vždy začíná velkým písmenem
- Odbory se oddělují čárkou
- Oddělení jsou spojena s názvem odboru pomlčkou

Doporučení:

Doporučili bychom lehce pozněnit pojmevání v orientačním systému.
Psali bychom:

Rozvoj města – Bytové oddělení
Odbor rozvoje města – oddělení bytové

Dle našeho názoru vypuštění slova odbor a přirozenější slovosled
by výrazně zlepšilo přehlednost a přístupnost orientačního systému

Odbor výstavby – Stavební úřad 101

Odbor obecní živnostenský úřad 103

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 106

Odbor životního prostředí 108

Odbor financí, Exekuční oddělení, Poplatky ze psa 123, 125–132

Odbor financí 135

2. patro

Odbor výstavby 201

Kancelář starosty a tajemníka, Oddělení informatiky 203

Malá zasedací místnost 206

místnost

Přízemí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 201

Vodárenská Svitavy s.r.o. 203

Odbor životního prostředí, Komunální odpad 206

Obecní živnostenský úřad 206

místnost

1. patro místnost

webové stránky

informační systém

sociální média

  Zábavní a kreativní Svitaváci  

Nová vizuální identita toto reflektuje a možnosti využití 
jsou ještě širší – samotný tvar „a vy“ i „Svitavy“ se můžou 
v některých případech měnit také. 

•	 Například při vítání občánků je možné přistoupit na 
méně formální „a ty“. 

•	 Stejně tak jako je v kontextu komunikace se staršími 
občany možné zvolit uctivější „a Vy“. 

•	 V rámci občanských výzev se nabízí i solidární formát 
„a my“, podtrhující občanskou zodpovědnost. 

•	 V podobě propagačních předmětů - placek, triček, 
deštníků či kšiltovek můžeme naopak hrdě nosit osobní 
variantu „a já“.

•	 Například u tradičních městských akcí lze uvádět  
Pivní slavnosti a vy, Vánoce a vy, Svitavy a léto...

 
 #hashtagy 

Tento hravý způsob komunikace je ideální pro 
sociální média, kde za pomoci hashtagů můžeme 
celou atmosféru a konkrétní sdělení a snahy podpořit 
#svitavyavy #svitavyajá #svitavyamy…

  Propagační a dárkové předměty  

Jednotná vizuální identita umožňuje pestré zpracování 
propagačních a dárkových předmětů, které můžete 
získat pro sebe nebo své známé a kamarády. 
Nabídku budeme rozšiřovat tak, abychom reprezentovali 
naše město a zejména lidi, kteří tu žijí.

  Co vy na to?  

Pevně věříme, že tuto novou vizuální identitu přijmete  
za svou a bude ji sami používat. Snažte se být trpěliví 
a otevření komunikaci města a uvidíme, jak se nám to 
bude společně dařit.  

Nám se líbí a budeme usilovat o to, abychom společně 
dále rozvíjeli naše město a vytvořili zde báječné místo 
pro život. 

Svitavy a my.



#svitavyaja    

já.

Přemýšlím.SY. I  
SY.

a příroda.

a závody.

a tajemno.

a příběhy. a patrioti.

a 1256.

a rekordy. a bzukot.

a výlety.

a vy.

játy
Symymy

tyjá Sy
Sy

vyvyty

#svitavyaja   #svitavyavyMěsto tvoří lidé, vztahy a vy.

Vyrobeno pro: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, www.svitavy.cz. Datum spotřeby: 4/2021.

trička
pro vodáky

krabička na svitavské těstoviny

klíčenka na krk

magnety, placky, zrcátka...

žvýkačky

#svitavyajá    #svitavyavy    #svitavyamy

poznámkový blok

pozvánky - plakáty

Svitavy
a dětský 
den.

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Curabitur ligula 
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis 
vel sapien. Sed vel lectus. 
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