MĚSTO OTROKOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2009,
O SYMBOLECH MĚSTA A JEJICH UŽÍVÁNÍ
Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 28.4.2009 usnesením č. ZMO/322/04/09 vydat
na základě ustanovení čl. 104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
a v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku města Otrokovice:
Čl. 1
Symboly města
Symboly města Otrokovice (dále jen „symboly města“) jsou znak města Otrokovice (dále jen „znak
města“) a vlajka města Otrokovice (dále jen „vlajka města“).
Znak města
Čl. 1
Popis znaku města
(1) Znak města tvoří štít dvakrát svisle dělený, modro – stříbrno (bílo) – modrý. V pravé
a střední části štítu je svisle položený lipový list, jehož pravá polovina včetně poloviny stopky
je stříbrná (bílá) a levá polovina listu včetně stopky je modrá. V levé, modré části štítu je
stříbrné (bílé) krojidlo svisle postavené. Stopka listu je směrem dolů mírně rozšířena, její
spodní hrana je rovná. Krojidlo vycházející z pečeti Kvítkovic má ouško ve tvaru čtverce.
(2) Vyobrazení znaku města je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 2
Užívání znaku města
(1) Užívání znaku města upravuje zákon1).
(2) Bez zvláštního souhlasu lze znaku města užívat zejména k označení budov, kde sídlí orgány
nebo organizační složky města Otrokovice (dále jen „město“) anebo právnické osoby zřízené
či založené městem, na významných úředních listinách vyhotovovaných orgány města,
na internetových stránkách města, v úředních a reprezentačních místnostech Městského úřadu
Otrokovice a k výzdobě města při významných příležitostech. Razítko se znakem města lze
užívat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2).
(3) Vyžaduje-li zákon1) souhlas města k užívání znaku města, pak o takovém souhlasu rozhoduje
na základě žádosti Rada města Otrokovice, která v případě souhlasu stanoví účel, pro který je
souhlas vydán, a konkrétní podmínky povoleného užívání znaku města.
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Vlajka města
Čl. 3
Popis vlajky města
(1) Výtvarná podoba vlajky města vychází ze znaku města. List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý
a modrý. Přes žerďový modrý a střední bílý pruh je vztyčený lipový list opačných barev.
Ve vlajícím modrém pruhu u středního pruhu je bílé krojidlo hrotem dolů a ostřím k vlajícímu
okraji. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
(2) Vyobrazení vlajky města je přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Užívání vlajky města
(1) Užívání vlajky města upravuje zákon1).
(2) Vlajky města se užívá zejména trvale na budově sídla Městského úřadu Otrokovice spolu se
státní vlajkou České republiky a vlajkou Evropské unie, mimo zvláštní příležitosti, kdy se
vyvěšují jiné vlajky, a obdobně k trvalé výzdobě obřadní síně Městského úřadu Otrokovice.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 7/2001, o symbolech města a jejich
užívání , vydaná dne 11.9.2001.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Podpisy:
starostka města
místostarostka města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:
-------------1) § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 111 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den vyvěšení na Úřední desku: 29.4.2009
Den sejmutí z Úřední desky:
1.6.2009
Pořadové číslo vyvěšení:
318/2009
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Otrokovice č. 5/2009

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Otrokovice č. 5/2009
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