37/2000 - O znaku a praporu města Jílového
Zastupitelstvo města Jílového se usneslo dne 22. listopadu 2000 vydat dle § 5 odst. (1) a § 84 odst. (2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku

O znaku a praporu města Jílového

Článek I
Úvodní ustanovení
Znak a prapor městu udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18.
června 1998 na základě svého rozhodnutí č. 51 ze dne 4. června 1998. Tato obecně závazná vyhláška
stanoví podmínky pro užívání znaku města.

Článek II
Popis znaku, praporu
1) Popis znaku: ve stříbrném štítě na zeleném trávníku při levém okraji štítu pahýl dubu s jednou
doprava rostoucí větví zakončenou třemi listy, na které sedí sova, vše v přirozených barvách.
2) Popis praporu: bílý list se zelenou krokví vymezenou bílým žerďovým klínem s vrcholem ve středu
listu, vrchol krokve je na středu vlajícího okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Článek III
Užívání znaku města
1) Pokud není zvláštním zákonem1) stanoveno užívání pouze státního znaku, mohou podle § 5
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. užívat znak města Jílového (dále jen městský znak) město Jílové,
jakož i orgány a právnické osoby městem založené, řízené nebo jím spravované. Užívá-li se státní
znak a městský znak společně, má státní znak vždy přednost a proto musí být buď nad znakem města
nebo heraldicky vpravo (z pohledu vnějšího pozorovatele vlevo).
2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat městský znak jen s
písemným souhlasem rady města. O užívání znaku musí být požádáno písemně se zdůvodněním
účelu a způsobu užití. V písemném souhlasu rada města stanoví dobu a způsob užívání městského
znaku.
3) Provedení městského znaku musí být v souladu s popisem uvedeným v článku II této vyhlášky.
4) Městského znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví listin a písemných dokumentů města,
b) k označení budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního znaku,
c) na orientačních a propagačních tabulích,
d) na předmětech a jiném majetku města nebo právnických osob jím založených, řízených nebo
spravovaných,

e) na upomínkových předmětech,
f) na razítkách a pečetích,
g) na služebních stejnokrojích pracovníků městských orgánů,
h) na označení hranic obce.

Článek IV
Užívání praporu města
1) Užívá-li se společně státní prapor a prapor města, má vždy státní prapor přednost.

Článek V
Sankce
Neoprávněné užívání městského znaku bude považováno za přestupek a postihováno podle
zvláštních předpisů2).

Článek VI
Závěrečná ustanovení
Ruší se vyhláška č. 27/98 o znaku a praporu města Jílového a jejich užívání ze dne 16. září 1998.

Článek VII
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Poznámky:
1) zákon ČNR č. 68/1998 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních symbolů ČR, ve znění
pozdějších předpisů

2) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 42, odst. 1 písm. a))

