
Pravidla, kterými  se stanovuje užívání znaku města Horažďovice 
 

Rada města Horažďovice vydává tato Pravidla pro užívání znaku města Horažďovice: 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

(1) Na základě § 34a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, užívá město Horažďovice znak města. 

(2) Tato pravidla pro užívání znaku města Horažďovice stanovují náležitosti pro užívání 
znaku města Horažďovice. 

(3) Znak města Horažďovice je graficky znázorněn v příloze č.1 těchto pravidel. 
 

Čl. 2 
Užití znaku města 

(1) Zájemce o užití znaku města Horažďovice, který má v úmyslu použít znak města 
Horažďovice k propagaci či jinému účelu, je oprávněn znak města Horažďovice 
použít pouze po předchozím souhlasu Rady města Horažďovice.  

(2) Žádost o souhlas předkládá žadatel písemně prostřednictvím Odboru památkové 
péče, školství a kultury Městského úřadu Horažďovice (dále jen „odbor PPŠK“). 
V žádosti je žadatel povinen uvést: 

 účel užití, 
 způsob užití, 
 dobu užití.    

(3) Odbor PPŠK předloží na nejbližší jednání Rady města Horažďovice žádost k jejímu 
projednání. O výsledku projednání je žadatel odborem PPŠK písemně vyrozuměn. 

(4) Bez výslovného souhlasu mohou znak města Horažďovice používat pouze město 
Horažďovice samo a jím zřízené nebo založené organizační složky nebo právnické 
osoby.  

(5) V odůvodněných a naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o užití znaku 
města Horažďovice pro nezbytně nutnou dobu starosta města. 

(6) Znak města lze vždy užívat jen vhodným a důstojným způsobem. 
 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Uživatel znaku města Horažďovice je povinen dodržet specifikaci uvedenou 

v příloze č. 1 a případné podmínky města Horažďovice pro jeho užití a nedopustit, 
aby došlo ke zneužití znaku nebo dobrého jména města Horažďovice.  

2) Porušení povinností požádat o souhlas s užitím znaku města Horažďovice nebo 
poškození, zneužití nebo znevážení znaku města Horažďovice je postižitelné jako 
přestupek (§ 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – se sankcí až do 
výše 30 000 Kč nebo § 3 odst. (1) nebo (2) zákona č. 251/2016 Sb. – se sankcí až 
do výše 3 000 Kč). 

3) Odbor PPŠK vede evidenci oprávněných uživatelů znaku města Horažďovice. 
4) Tato pravidla jsou platná ode dne jejich schválení Radou města Horažďovice, 

schváleno usnesením č. 23 dne 23.04.2018. 
Tato pravidla ruší pravidla schválená usnesením Rady města Horažďovice č. 54 ze 
dne 20.10.2008. 
 
V Horažďovicích dne 26.04.2018 
 
 
 

 
Ing. Hana Kalná             Ing. Michael Forman 
 místostarostka                starosta 


