Město Hlinsko
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2008

o městských symbolech a jejich užívání
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2015
(Úplné znění)
Čl. 1
Město Hlinsko náleží k významným historickým sídlům Pardubického kraje. Je oprávněno
užívat městské symboly, které jsou jeho trvalým a výhradním majetkem. Tato obecně závazná
vyhláška určuje městské symboly a stanoví podmínky jejich užívání.
Čl. 2
Městské symboly
Městskými symboly jsou:
a) městský znak,
b) městská vlajka – udělena městu Hlinsku Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky č. 91 ze dne 13. února 1996,
c) logo města,
d) znělka.
Čl. 3
Městský znak
(1) Znak města Hlinska má tuto podobu: v červeném štítě je umístěna polovina stříbrného
kráčejícího koně s modrou uzdou.

(2) Výtvarné vyobrazení znaku města stanoví příloha č. 1, která je nedílnou součástí této
obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Městská vlajka
(1) Vlajka města má tuto podobu: list tvoří tři svislé pruhy – bílý, červený a bílý v poměru
1 :3 : 1. V červeném poli je umístěna poloviny bílého kráčejícího koně s modrou
uzdou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
(2) Výtvarné vyobrazení vlajky města Hlinska stanoví příloha č. 2, která je nedílnou
součástí této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 5
Logo města
(1) Logo města Hlinska bylo vybráno Usnesením Rady města Hlinska č. 113/2008/3 ze
dne 24. září 2008 podle návrhu Vojtěcha Trochy z Blatna. Hlavním motivem jsou
stylizovaná písmena „m“ a „h“ jako počáteční písmena slov „město Hlinsko“.
Výtvarné pojetí písmen symbolizuje charakteristickou zástavbu města. Barvy loga
vycházení z barev použitých na městském znaku.
(2) Výtvarné vyobrazení loga města stanoví příloha č. 3, která je nedílnou součástí této
obecně závazné vyhlášky.
Čl. 6
Znělka města
(1) Znělka vychází z melodie lidové písně „Krajkářko hlinecká“, která byla upravena do
podoby fanfáry. Znělku zkomponoval a městu daroval prof. MUDr. Jiří
Záhejský, DrCs.
(2) Notový záznam znělky je uveden v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této obecně
závazné vyhlášky.

Čl. 7
Užívání městského znaku
(1) Městský znak může užívat město Hlinsko a organizace jím založené, řízené nebo
spravované.
(2) Městský znak se užívá zpravidla:
a) v záhlaví listin a písemných dokumentů vzniklých při činnosti města nebo jeho orgánů
včetně městské policie,
b) na razítkách užívaných městským úřadem nebo městskou policí,
c) k označení městských budov či místností,
d) na úřední desce,
e) na orientačních a propagačních tabulích,
f) na propagačních tiscích a publikacích městského charakteru,
g) na upomínkových předmětech města Hlinska,
h) na jiných předmětech či majetku města nebo organizací jím založených, řízených nebo
spravovaných.
(3) Ostatní orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat
městského znaku pouze po předchozím souhlasu Rady města Hlinska. Žádost o souhlas se podává písemně prostřednictvím odboru Kancelář tajemníka MÚ Hlinsko.
(4) Použití městského znaku subjekty uvedenými v odst. 3 na výrobcích a zboží, které
jsou předmětem prodeje, jakož i jiné použití pro komerční účely, je umožněno pouze
za úhradu. Výši úhrady schvaluje rada města na návrh finančního odboru MÚ Hlinsko
podle platného zákona o cenách. Úhrada je splatná do 1 měsíce od vydání souhlasu
k používání městského znaku radou města.
Čl. 8
Užívání městské vlajky
(1) Městskou vlajku užívá zejména město Hlinsko, jeho orgány a organizace jím založené,
řízené nebo spravované.
(2) Městskou vlajku mohou (vhodným a důstojným způsobem) užívat i jiné orgány,
organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby působící na území města Hlinska.
(3) Užívání městské vlajky je upraveno obecným právním předpisem 1 .
(4) Městskou vlajku lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných
jednáních a událostech regionálního a městského charakteru, dále při sportovních a
kulturně společenských akcích.
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Zákon č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 9
Užívání loga města
(1) Logo se užívá na reklamních a propagačních materiálech či předmětech, při prezentaci
města v rámci kraje a republiky, při prezentaci a propagaci v oblasti cestovního ruchu,
při kulturních, společenských a sportovních akcích a všude tam, kde není vhodné
použít znak.
(2) K užívání městského loga není třeba souhlasu Rady města Hlinska.
Čl. 10
Užívání znělky
Znělku město užívá při slavnostních a reprezentativních příležitostech, včetně zasedání
zastupitelstva města.
Čl. 11
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle obecně
závazných právních předpisů (§ 42 odst. 1 písm. a) a § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů).
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
(1) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška č. 4/1996 o znaku a
praporu města Hlinska a jejich užívání.
(2) Změna obecně závazné vyhlášky města Hlinska byla pod č. 5/2015 schválena
zastupitelstvem města Hlinska dne a nabyla účinnosti dne 15. října 2015.

