Obecně závazná vyhláška
Města Klobouky u Brna
č. 2/1996

o znaku a praporu Města Klobouky u Brna a jejich užívání
Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna se usneslo dne 14.3 1996 vydat v
souladu s § 14 a § 36 f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a ve znění pozdějších
předpisů, na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky pod číslem 824 ze dne 5.3. 1996
Článek 1
Znak, prapor a barvy města
Znak
1) Popis:

ve stříbrném štítě šikmo položený železný klobouk s podbradníkem a
třemi péry, vše modré
Prapor

2) Popis:

bílý list se šikmým modrým pruhem, širokým jednu třetinu šířky listu.
Poměr šířky l délce listu je 2:3

3)Vybarvení znaku a praporu Města Klobouky u Brna jsou přílohou této vyhlášky a
jsou uschovány na Městském úřadě v Kloboukách u Brna.
Článek 2
Užívání znaku
1) 1)Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Městský úřad
Klobouk u Brna podle § 5 zákona č. 367/90 Sb. o obcích, jakož i organizace
městem založené, zřízené nebo spravované, užívat znaku města Klobouky u
Brna (dále jen městského znaku).
2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat
městský znak jen se souhlasem městské rady, do doby jejího zvolení plní její
funkci starosta města.
3) Svolení k užívání městského znaku vydává na základě odůvodnění žádosti
obsahující barevný nákres a způsob umístění vedoucí hospodářsko-správního
odboru po předchozím souhlasu městské tady, do doby jejího zvolení plní její
funkci starosta města.
4) Městského znaku lze zpravidla užívat.
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno
užívání státního znaku
c) c)na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizaci jím
uložených, řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tescích a publikacích

f) na upomínkových předmětech
Článek 3
Užívání praporu města
1) 1)pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor města užívá město, jeho
orgány a organizace.
2) Pro užívání praporu města jinými právnickými a fyzickými osobami platí
obchodně ustanovení č 2 odst. 2,3.
3) Praporu města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných
jednáních a setkáních a dalších událostí mezinárodního, regionálního i
obecního významu.
Článek 4
Funkci městské rady plní do doby jejího zvolení starosta města podle § 44odst. 2
písmena d) zákona o obcích č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Sankce
1) užívání městského znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří
nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obchodně
závazných předpisů ( § 42 odst. 1 písm. a) a § 46 zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, § 50 zákona ‚ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích).

Článek 6
Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení dne 30.3.1996

Hedvika Klementová
zástupkyně starosty

V Kloboukách u Brna, 15.3.1996
vyvěšeno:
svěšeno:

15.3.1996
30.3.1996

Ing. Jindřich Koubek
starosta města

