Město Horšovský Týn
Rada města Horšovský Týn
_________________________________________________________________________
Pravidla pro užívání symbolů města Horšovský Týn
Rada města Horšovský Týn (dále jen „rada města“) vydává usnesením č. RM 69/24 Pravidla
pro užívání symbolů města Horšovský Týn (dále jen „pravidla“).
Čl. I - Úvod
Na základě § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, užívá město Horšovský Týn městské symboly. Tato pravidla stanoví jednotné
podmínky pro užívání městských symbolů, a to jak symbolů hlavních, tak i symbolů
doplňujících.
Čl. II - Hlavní městské symboly
Hlavními symboly města Horšovský Týn (dále jen „město“) jsou znak města a vlajka města.
Znak města
1) Znak města je dělený a nahoře polcený štít. Horní pravé pole zvýšeně červeno-stříbrně
dělené, v levém stříbrném poli kosmo černá orlice se zlatou zbrojí a jetelovitě zakončeným
perizoniem. Dole dva volné stříbrné hrady, oba s rozšířeným soklem, černou prázdnou
bosovanou branou, nahoře provázenou dvěma okny. Nad branou římsa, z níž vynikají tři
spojené věže, prostřední větší, každá s oknem a s červenou stanovou střechou. Všechna
okna černá oblouková.
2) Grafické vyobrazení znaku je uvedeno v příloze č. 1 těchto pravidel.
Vlajka města
1) Vlajka města byla udělena městu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky dne 17. září 2018 pod č.j.: PS 2018/9353
2) Vlajku města tvoří Modrý list se čtvrceným, červeno-bílo-bílo-černým, žerďovým pruhem
širokým čtvrtinu délky listu. V modrém poli dva volné bílé hrady, oba s rozšířeným soklem,
černou prázdnou bosovanou bránou, nahoře provázenou dvěma okny. Nad branou římsa, z
níž vynikají tři spojené věže, prostřední větší, každá s oknem a s červenou stanovou
střechou. Všechna okna černá oblouková. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
3) Zastupitelstvo města Horšovský Týn schválilo výtvarnou podobu vlajky města usnesením
č. 25/2018 A pod bodem 9) dne 26.3.2018.
4) Výtvarné vyobrazení vlajky města je uvedeno v příloze č. 1 těchto pravidel.
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Čl. III - Užívání městských symbolů
Znak města
1) Znak města může být použit pouze v přesném ztvárnění uvedeném v příloze č. 1 (grafické
vyobrazení znaku) těchto pravidel.
2) Znak města mohou na základě zákona1 užívat město a jím zřízené nebo založené
organizační složky nebo městem zřízené právnické osoby.
3) Ostatní fyzické a právnické osoby mohou znak města užívat jen se souhlasem rady města.
4) Znak města je obvykle používán na oficiálních dokumentech města, na titulní straně
oficiálních internetových stránek města a při oficiálních akcích města, jako jsou zasedání
zastupitelstva města nebo rady města; udělování ocenění, oficiální slavnosti a při oficiální
reprezentaci města v tuzemsku a v zahraničí.
5) Nepřípustné užití znaku města je použití znaku pro účely vlastní propagace fyzických nebo
právnických osob, politických stran a hnutí, či propagace výrobku, služby nebo akce, na
které se město nijak nepodílí.
Vlajka města
1) Slavnostní vyšívaná vlajka města je umístěna v kanceláři starosty města. Užívá se při
oficiálních, reprezentačních, slavnostních, kulturních, sportovních a jiných významných
příležitostech města.
2) Užívání vlajky města je možné bez předchozího souhlasu orgánů města.
Barvy města
3) Užívání barev města nesmí znevažovat jejich účel, jinak není nijak omezeno.
Čl. V - Podání žádosti a podmínky udělování souhlasu s užíváním znaku
(dále jen „symbolů města“)
1) Souhlas k užití symbolů města se stanovením podmínek užití (např. způsob nebo konkrétní
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

účel využití) uděluje rada města na základě písemné žádosti.
Souhlas k užití symbolů města se vztahuje pouze k užití ke konkrétnímu účelu.
Na vydání souhlasu není právní nárok.
Subjekt, který užívá symboly města je povinen na výzvu města poskytnout vzorový
materiál, na kterém se znak, logo nebo logotyp nachází.
Žádost o udělení souhlasu s užíváním symbolů města (dále jen „žádost o souhlas“) podávají
fyzické a právnické osoby prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 těchto
pravidel. Žádost je možné podat v listinné nebo v elektronické podobě prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Horšovský Týn nebo zasláním do datové schránky města z
datové schránky žadatele.
Udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním symbolů města je žadatel vyrozuměn písemně
nebo jiným vhodným způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Uživatel je povinen zabránit znevážení symbolů města.
Rada města, rozhodne o odnětí uděleného souhlasu, v případě, že symboly města jsou
užívány v rozporu s těmito pravidly nebo uděleným souhlasem.

1 § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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9) Osoba, která znak města úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží, dopouští se

přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy.2

Čl. IV - Společná a závěrečná ustanovení
1) Všichni uživatelé symbolů jsou povinni zajistit, aby symboly města byly užívány v souladu

2)
3)
4)

5)
6)

s těmito pravidly, jen vhodným a důstojným způsobem, a aby nedošlo k jejich poškození,
zneuctění a znevážení.
Symboly města nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě stanovené těmito pravidly.
Evidenci jednotlivých užití symbolů města vede městský úřad.
Součástí těchto pravidel jsou přílohy:
 Grafické vyobrazení znaku a vlajky města (příloha č. 1).
 Žádost o udělení souhlasu s užíváním symbolů města (příloha č. 2).
Tato pravidla byla schválena Radou města Horšovský Týn č. 69 ze dne 04.08.2021
usnesením č. RM 69/24
Nařízení č. 2/2021 nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Josef Holeček v.r.
starosta města

David Škopek v.r.
místostarosta města

2 § 3 zákona č. 251/2016, o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

3

Příloha č. 1 - Grafické vyobrazení znaku a vlajky města Horšovský Týn

Černobílé vyobrazení

Barevné vyobrazení

4

Vlajka města Horšovský Týn
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Příloha č. 2 - Žádost o udělení souhlasu s užíváním symbolů města
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