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25/2010
Zásady
pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné
Změna: 38/2011
Rada města Karviné (dále jen RM) se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesla vydat v souladu s § 102 odst. 3
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení § 34a uvedeného zákona tyto
zásady:

Článek 1
Znak, vlajka a barvy města
1.1 Znakem města je polcený štít, v pravém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbrojí, v levém stříbrném poli půl
zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem. Grafické znázornění včetně barev je uvedeno v příloze č. 1 - manuál.
1.2 Vlajka města je obdélníkového tvaru, na níž je položen znak města. Poměr šířky a výšky vlajky je 2:3. Poměr
výšky a šířky vlajky je totožný s poměrem výšky a šířky znaku. Figura ze štítu je zobrazena na listu vlajky směrem k žerdi. Popis
je následující: "Obdélníkový list vlajky má dva svislé pruhy, první levý modrý, druhý pravý bílý. V prvním svislém pruhu je půl
žluté orlice s červenou zbrojí, ve druhém svislém pruhu půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem."

Článek 2
Užívání znaku města
2.1 Statutární město Karviná podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jím
zřízené nebo založené organizace mohou užívat znak města Karviné bez souhlasu RM.
2.2 Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem RM.
2.3 Souhlas s užíváním znaku města se vydává na základě písemné žádosti, která bude obsahovat odůvodnění
žádosti, nákres a popis umístění znaku města. Souhlas bude udělován zejména k užití znaku města při významných a
oficiálních příležitostech.
2.4 Znak města lze užívat zpravidla:
2.4.1 v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,
2.4.2 v záhlaví úředních dokumentů,
2.4.3 k označení budov (místností),
2.4.4 na orientačních tabulích,
2.4.5 na majetku města nebo majetku jím zřízených nebo založených organizačních složek a právnických osob.
2.5 Užívání znaku města je bezúplatné.

Článek 3
Užívání vlajky města
3.1 K užívání vlajky města není nutný souhlas RM.
3.2 Vlajku města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších
událostech mezinárodního, regionálního a městského charakteru.

Článek 4
Logo a jeho užívání
4.1 Logo je základním prostředkem jednotného vizuálního stylu statutárního města Karviné a používá se k propagaci
města.
4.2 Statutární město Karviná užívá logo zejména na propagačních materiálech, tiskovinách, propagačních tabulích,
upomínkových předmětech apod.

4.3 Jiné subjekty jej mohou užívat na základě souhlasu statutárního města Karviné po předchozím vyplnění
elektronické žádosti uvedené v příloze č. 2 těchto zásad. Souhlas uděluje Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné.
4.4 Logem je nápis "Karviná". Grafické znázornění včetně barev je uvedeno v příloze č.1.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tyto Zásady ruší Zásady pro používání znaku a vlajky města Karviné schválené usnesením Rady města Karviné
ze dne 07.06.2005 usnesení RM č. 2594 ve znění pozdějších předpisů.
5.2 Tyto zásady byly schváleny usnesením RM č.178 ze dne 14.12.2010 a nabývají účinnosti dne 01.01.2011.
Tomáš Hanzel
primátor města Karviné
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
Příloha č. 1 Manuál v digitální podobě na
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/KP/odd_pro_ZM_a_RM/zivotni_situace/pouziti_loga
Příloha č. 2 Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné v digitální podobě na
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/KP/odd_pro_ZM_a_RM/zivotni_situace/pouziti_loga

