1/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O ZNAKU A VLAJCE
Zastupitelstvo města Jílového se dne 26. června 2007 usneslo vydat podle ustanovení § 34a, 35 a 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Symboly města Jílového jsou znak a vlajka města.

Článek 2
Popis znaku a vlajky
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 vlajky: 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.
3) Vyobrazení znaku a vlajky města jsou v originále uloženy na Městském úřadu Jílové.

Článek 3
Užívání znaku města
1) Souhlas k užívání znaku města lze získat na základě písemné žádosti se zdůvodněním účelu a
způsobu jeho užití. V písemném souhlasu budou stanoveny doba a způsob užívání znaku města.
2) Užívá-li se znak města společně se státním znakem, má státní znak vždy přednost a proto musí být
buď nad znakem města nebo heraldicky vpravo.
3) Provedení znaku města musí být v souladu s popisem uvedeným v Článku 2 odst. 1 této vyhlášky.
Znak města je použitelný rovněž v černobílém provedení.
4) Znak města lze užívat zpravidla :
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na upomínkových předmětech, propagačních materiálech a publikacích
e) na razítkách a pečetích
f) na služebních stejnokrojích zaměstnanců městských orgánů
g) na označení hranice města

Článek 4
Užívání vlajky města

1. Vlajku města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních,
událostech mezinárodního, regionálního a městského charakteru.
2. Užívá-li se společně státní vlajka a vlajka města, má vždy státní vlajka přednost.
3. K užívání vlajky města není nutný souhlas města.

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 37/2000 o znaku a praporu města Jílového ze dne 22. listopadu
2000.

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Petr Schlösinger, v. r.
starosta
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Vyvěšeno na úřední desku dne: 27. 6. 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 13. 7. 2007

