Město

Třemošná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001
o užívání znaku a praporu obce
Zastupitelstvo města Třemošná se na svém zasedání dne 6. června 2001 usneslo vydat na
základě § 5 a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek l
Znak a prapor města Třemošná
1.

Rozhodnutím č. 62 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 14. června 2000 byl udělen městu
Třemošná znak a prapor města.

2. Znak města Třemošná má tuto podobu:
V červeném štítu stříbrné květenství střemchy hroznovité se dvěma zelenými listy nahoře a dolů
směřujícím zeleným vřetenem se třemi rozkvetlými květy o pěti korunních plátcích a dalšími
sedmi teprve se rozvíjejícími květy.
3. Prapor města Třemošná má tuto podobu:
V červeném listu kosmo položené bílé květenství střemchy hroznovité se dvěma zelenými listy
nahoře a kosmo směřujícím zeleným vřetenem se třemi rozkvetlými květy o pěti korunních
plátcích dalšími sedmi teprve se rozvíjejícími květy. Osa květenství je v žerďové třetině šířky
listu. Poměr šířky k délce praporu je 2 : 3.
Městský prapor je plně odvozen z městského znaku.
4.

Popis a vyobrazení znaku a praporu města Třemošná jsou uloženy na Městském úřadě
Třemošná.
Článek 2
Zásady používání uvedených symbolů města

1. Znak a prapor města Třemošná mohou používat orgány města a městem zřízené nebo založené
organizační složky a právnické osoby.
Nejčastější použití symbolů města v tomto článku uvedenými subjekty bude zejména:
a) v záhlaví jimi vyhotovených písemností
b) v periodicích nebo v informačních, popřípadě propagačních tiscích a dále na propagačních a
orientačních tabulích i na propagačních a upomínkových předmětech jimi vydaných
c) k označení budov, popř. i pracovišť kde mají sídlo, pokud není zvláštním zákonem nařízeno
užití státního znaku
d) při akcích pořádaných městem a pod jeho záštitou
2.

Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem, který na základě písemné žádosti
uděluje rada města.
-2V písemné žádosti o povolení používat znak města musí žadatel uvést svůj záměr používat
symbol města. K žádosti musí přiložit i autentické grafické znázornění znaku a situační nákres

jeho zamýšleného použití. Žádost podá Městskému úřadu Třemošná /hospodářskosprávnímu odboru/, který ji předloží radě města k rozhodnutí.
3. K užívání praporu města není nutný jeho souhlas.
4. Subjekty uvedené v předchozích odstavcích (1) a (2) (dále jen "uživatelé") musí symboly města
používat k reprezentaci a propagaci města Třemošná důstojným způsobem.
5.

Každý je oprávněn upozornit uživatele městských symbolů na případy jejich nedůstojného
používání. V případech, kdy uživatel na upozornění nereaguje, je věcí občanské cti každého
občana oznámit to Městskému úřadu Třemošná.
O opatření k odstranění nežádoucího stavu rozhodne rada města.

6. Městský úřad Třemošná (hospodářsko-správní odbor) eviduje všechny uživatele symbolů města
a provádí kontrolu, zda jsou symboly města používány stanoveným způsobem; v případech kdy
zjistí, že tomu tak není, zajistí neprodleně nápravu.
7.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.10.2001; na úřední desce městského
úřadu bude zveřejněna od 7.června 2001 do 21.června 2001.

V Třemošné dne 6. června 2001

Jaromír Zeithaml
starosta

Václav Minařík
místostarosta

