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Pravidla používání znaku a vlajky města Jirkova
Rada města Jirkova se usnesla na vydání tohoto vnitřního předpisu, který stanoví pravidla
používání znaku a vlajky města Jirkova.

Článek 1
Základní ustanovení
1.1.

Na základě § 34a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, užívá město Jirkov znak a vlajku.

1.2.

Tato pravidla stanoví jednotné podmínky pro užívání a schvalování znaku, resp. vlajky
města Jirkova.

1.3.

Popis velkého městského znaku: V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hradba
prolomená černou bránou s polospuštěnou červenou mříží se železnými hroty a
otevřenými modrými vraty se železnými závěsy se stříbrnými hřeby. Nad hradbou
stříbrný štítek s kosmým zlatým břevnem se třemi kosmo položenými červenými srdci.
Na štítě kolčí helm s červeno-stříbrnou točenicí a přikrývadly vpravo červenostříbrnými a vlevo modro-zlatými, klenotem stříbrné křídlo s černým jetelovým
trojlistem.

1.4.

Popis vlajky: List tvoří bílé karé nad stejně velkým modrým čtvercovým polem a dva
vodorovné pruhy, modrý a bílý. V karé kosmý žlutý pruh se třemi kosmo položenými
červenými srdci, vycházející z první čtvrtiny žerďového a horního okraje karé do
poslední čtvrtiny dolního a vlajícího okraje karé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Článek 2
Užívání znaku a vlajky města Jirkova
2.1.

Znak města Jirkova (dále také jen „znak“) mohou bez projednání v Radě města Jirkova
užívat město Jirkov a jí zřízené organizační složky nebo jí zřízené či založené
právnické osoby k reprezentaci města, zpravidla:
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2.1.1. při významných akcích (kulturní a společenské akce, apod.) pořádaných nebo
spolupořádaných městem nebo pořádaných pod záštitou města, případně starosty/ky
města,
2.1.2. při státních svátcích a jiných významných dnech,
2.1.3. na písemnostech vyhotovených orgány města, městem zřízenými organizačními
složkami a právnickými osobami,
2.1.4. na průkazech, odznacích a stejnokrojích města,
2.1.5. na tiscích, publikacích a upomínkových předmětech města.
2.2.

Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znak pouze po předchozím
písemném souhlasu Rady města Jirkova, vyřízením je pověřen odbor vnitřní správy a
rozvoje. Použití znaku není zpoplatněno.

2.3.

Vlajku města Jirkova (dále také jen „vlajka“) mohou fyzické i právnické osoby užívat
bez souhlasu Rady města Jirkova.

2.4.

Znak a vlajka nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě stanovené v čl. 1 těchto
pravidel. Grafická podoba znaku a vlajky města Jirkova je uvedena v příloze č. 1 a č. 2.
Při používání znaku a vlajky je nutné se řídit grafickým manuálem uvedeným v příloze
č. 4.

Článek 3
Podmínky udělování souhlasu s užíváním znaku
3.1.

Souhlas k užití znaku města uděluje Rada města Jirkova na základě písemné žádosti,
kterou žadatelé předkládají Radě města prostřednictvím Městského úřadu, odboru
vnitřní správy a rozvoje. Žádost je uvedena v příloze č. 3. Žádost musí obsahovat:
identifikaci žadatele, odůvodnění žádosti o povolení užití znaku, způsob užití znaku,
grafický návrh uplatnění znaku.

3.2.

Rada města Jirkova si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky užití znaku. Tyto
podmínky budou součástí souhlasu.

3.3.

O udělení, resp. neudělení souhlasu s užíváním znaku města je žadatel vyrozuměn
písemně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

3.4.

Uživatel je povinen zabránit znevážení znaku nebo vlajky.
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Článek 4
Sankce
4.1.

Porušení povinností stanovených těmito pravidly lze postihovat podle zvláštních právních
předpisů.

Článek 5
Závěrečná a společná ustanovení
5.1.

Barevné výtvarné provedení znaku a vlajky města Jirkova je uloženo na odboru
kancelář úřadu a je také k dispozici ke stažení na www.jirkov.cz.

5.2.

Evidenci jednotlivých užití znaku vede Městský úřad, odbor kancelář úřadu.

5.3.

Tato pravidla byla schválena Radou města Jirkova dne 20. 1. 2020 usnesením č.
21/2/RM/2020 a nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020.

5.4.

Tímto vnitřním předpisem se ruší vnitřní předpis č. 10/2019 - Pravidla pro používání
znaku a vlajky města Jirkova ze dne 1. 10. 2019.

Kontaktní osoba pro získání znaku a vlajky města Jirkova:
Referent propagace
Odbor kancelář úřadue
Městský úřad Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
Jirkov
431 11
tel.: 474 616 411
www.jirkov.cz

Mgr. Darina Kováčová

Dana Jurštaková

starostka města

místostarostka města
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
Město Jirkov
odbor vnitřní správy a rozvoje
náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

Žádost o použití symbolů města Jirkova
Údaje o žadateli

Fyzická osoba
Titul, jméno, příjmení _________________________________________________________________
Trvalé bydliště ______________________________________________________________________
Telefon, e – mail ____________________________________________________________________
Právnická osoba
Obchodní jméno __________________________________________________IČ_________________
Sídlo ___________________________________________________________DIČ _______________
Telefon, e – mail_____________________________________________________________________
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby __________________________________________

Žádám o povolení použít znak města Jirkova, logo města Jirkova dle § 34a zákona č.128/ 2000 Sb.,o
obcích, k účelu : /Uveďte stručný popis, časový údaj a způsob použití znaku či loga města/

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Poučení pro žadatele : v případě kladně vyřízené žádosti se ukládá za povinnost použít oficiální verzi

provedení znaku nebo loga města Jirkova, která je ke stažení na webových stránkách města Jirkova
www.jirkov.cz
V případě, že žadatel nemá přístup na internet, může se obrátit na pracovníka MěÚ Jirkov z odboru vnitřní
správy a rozvoje, který mu schválenou podobu znaku nebo loga poskytne (tel.: 474 616 481)
V ______________________ dne ______________
Podpis žadatele ( + razítko)__________________________________________________
Přílohy k žádosti : žadatel předloží grafické provedení a znázornění použití symbolů města
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Příloha č. 4 – grafický manuál

-9-

