SMĚRNICE RADY MĚSTA

Název: Směrnice upravující pravidla pro používání symbolů města
Číslo: 2/2015
Schválena: RM dne 9.4.2015
Účinnost: od 10.4.2015
Anotace:
Tato směrnice popisuje symboly města a jejich správné používání orgány města
Klášterce nad Ohří, pracovníky městského úřadu a příspěvkovými a jinými
organizacemi města. Zároveň upravuje postupy pro možnost použití symbolů
externími subjekty.

Čl. 1
Symboly města Klášterce nad Ohří
1. Symboly města Klášterce nad Ohří jsou:
Znak města
V modrém štítě stříbrná kvádrová hradba s cimbuřím o šesti stínkách. Uprostřed
hradby stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách, červenou
jehlancovou střechou zakončenou zlatou makovicí, dvěma okny vedle sebe a
otevřenou bránou s vytaženou zlatou mříží. Za hradbou, po obou stranách věže,
vyrůstá po třech zlatých pšeničných klasech.

Prapor města
List tvoří dva vodorovné pruhy modrý a bílý v poměru 2:1, oddělené cimbuřím
o sedmi čtvercových stínkách a šesti čtvercových výhledech. V modrém pruhu
tři žluté pšeničné klasy rostoucí z prostřední stínky. Poměr šířky k délce listu je
2:3.

Logo města
Logo města je tvořeno symbolem šálku s podšálkem, nápisem Klášterec nad
Ohří a dodatkovým textem město porcelánu.

Alternativně je možné použít variantu bez textu město porcelánu.

Čl. 2
Užívání znaku města Klášterce nad Ohří
1. Používání znaku města Klášterce nad Ohří je vyhrazeno pro vrcholné
představitele města a městského úřadu a pro orgány města. Ostatní
právnické a fyzické osoby mohou používat znak města pouze rozhodnutím
rady města na základě písemné žádosti uvedené v příloze.
2. Znak města je zpravidla užíván:
- v záhlaví významných listin, memorand a dalších oficiálních dokumentů
- v právních předpisech vydávaných představiteli samosprávy a
městského úřadu
- k vnějšímu označení budov, pokud není předepsáno užívání státního
znaku
- na předmětech a majetku města nebo organizací jím založených,
řízených nebo spravovaných (průkazky, služební odznaky, stejnokroje
městské policie apod.)
3. V případě použití znaku ke komerčním účelům stanoví rada města poplatek.
4. Písemnou žádost obsahující záměr, způsob a dobu použití znaku je třeba
odevzdat nebo zaslat na Odbor vnitřní správy Městského úřadu v Klášterci
nad Ohří.
5. Souhlas k užívání znaku vydává vedoucí Odboru vnitřní správy Městského
úřadu v Klášterci nad Ohří na základě zplnomocnění radou města. Povinností
vedoucí odboru vnitřní správy je následně informovat radu města.
6. Znak města je zakázáno používat k soukromým účelům.
7. Znak města nesmí být použit v jiné podobě, než upravuje tato směrnice.
Čl. 3
Užívání praporu města Klášterce nad Ohří
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, užívá město, jeho orgány a
organizace prapor města, a to zejména při slavnostních příležitostech,
významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných
událostech regionálního a městského charakteru.
2. Svolení k užívání praporu města se nevyžaduje.
3. Pokud se vyvěšuje městský prapor společně se státní vlajkou ČR, je při
čelním pohledu státní vlajka vpravo, městský prapor vlevo. Pokud se
vyvěšují tři vlajky, je při čelním pohledu státní vlajka ČR uprostřed, státní
vlajka jiného státu vpravo a městský prapor vlevo.

Čl. 4
Užívání loga města Klášterce nad Ohří

1. Logo města slouží pracovníkům města a městského úřadu k tvorbě běžných
tiskovin pro externí i interní komunikaci a k prezentačním a propagačním
účelům.
2. Použití loga města upravuje manuál Jednotného vizuálního stylu města,
schválený usnesením rady města č. 317/10/2015 ze dne 19.3.2015.
3. Logo města je zpravidla používáno:
- na propagačních předmětech a propagačních materiálech města, (letáky,
prospekty, plakáty městských kulturních akcí apod.)
- k propagaci města na veletrzích a konferencích
- k písemné komunikaci pracovníků městského úřadu (interní i externí)
- k propagaci města jako partnera projektů a akcí pořádaných externími
subjekty
4. Využívání loga města příspěvkovými a ostatními organizacemi města
nepodléhá schválení. Ostatní právnické a fyzické osoby musí požádat o
souhlas s použitím loga odbor komunikace a cestovního ruchu (stačí emailem). Příjemci dotací poskytovaných městem o souhlas nežádají.
Čl. 5
Grafické úpravy znaku a loga města
1. Jakékoli úpravy znaku a loga města jsou nepřípustné. Není možné měnit
barevnost, tvar, poměr stran či vytvářet nové varianty, které neodpovídají
předepsané podobě.
2. Znak i logo města mají ochrannou zónu, která stanoví minimální prostor
kolem znaku/loga, do kterého nesmí zasahovat žádný text nebo jiný
grafický prvek. Tato zóna je stanovena na 15 % velikosti znaku/loga.
3. Použitý podklad pro znak a logo nesmí narušit jejich čitelnost a dostatečnou
působivost. Doporučen je bílý resp. světlý podklad. V případě tmavého
podkladu je nutné použití negativní varianty (nutno konzultovat s odborem
komunikace a cestovního ruchu). Je zakázáno používat jako podklad
vícebarevná pozadí (např. fotografie apod.).
4. Znak i logo města jsou ke stažení na www.klasterec.cz.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Symboly města musí být používány vhodným a důstojným způsobem.
2. Symboly města musí být uváděny minimálně ve stejné velikosti jako
symboly ostatních partnerů projektu nebo akce. U použití symbolů města
externími partnery je nutné zaslání náhledu s použitým symbolem města
odboru komunikace a cestovního ruchu, tato povinnost platí i pro příjemce
dotací.

3. Užívání městského znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří
nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
4. Přílohou této směrnice je formulář žádosti o souhlas s použitím znaku
města.
Čl. 7
Účinnost
1. Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města Klášterce nad Ohří
č. XY/11/2015 ze dne 9. 4. 2015 a nabývá účinnosti dne 10. 4. 2015.

………………………………………………….
Ing. Kateřina Mazánková
starostka města

Městský úřad v Klášterci nad Ohří, Odbor vnitřní správy
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

Žádost o použití znaku města Klášterce nad Ohří
Žadatel :
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………….
Trvalé bydliště:…………………………………………………………………………………………………
Právnická osoba:
Obchodní jméno:…………..……………………………………….. IČ:…………………………………
Sídlo:…………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. / mobil / e-mail:………………………………………………………………………………………….
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:……………………………………….

Žádám o souhlas k užívání městského znaku města Klášterce nad Ohří
k následujícímu účelu (stručný popis záměru, způsobu a doby použití znaku města)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beru na vědomí, že jsem v případě kladně vyřízené žádosti povinen použít pouze
oficiální podobu městského znaku, která je ke stažení na www.klasterec.cz .

v …………………………………………..

dne……………….………………..

……………………………………
podpis žadatele (razítko organizace)

