Vyhláška města Letovice č. 52/2001
o znaku, praporu a znělce města Letovice a jejich užívání
Město Letovice po schválení Zastupitelstvem města Letovice dne 12. července 2001
vydává podle § 12 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto
obecně závaznou vyhlášku
Čl. I
Znak a prapor města Letovice
1. Znakem města Letovice jsou na zlatém štítě dvě zkřížené ostrve černé barvy o šesti sucích.
2. Prapor města tvoří žlutý list, v horním žerďovém rohu dvě zkřížené černé ostrve o šesti
sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
3. Vyobrazení znaku a praporu města Letovice jsou přílohou této vyhlášky a jsou uchovány na
Městském úřadě v Letovicích.
4. Znělka města je hudební skladba „Letovická“. Záznam skladby na hudebním disku je
přílohou této vyhlášky.
Čl. II
Užívání znaku města Letovice
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může město Letovice, městské části a jimi
zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znaku města.
2. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen s předchozím souhlasem města .
3. Svolení k užívání městského znaku vydává na základě odůvodněné žádosti, obsahující návrh
způsobu jeho užití, správní odbor Městského úřadu v Letovicích po předchozím souhlasu
rady města.
4. Městského znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizací jím založených, řízených
nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích městského charakteru
f) na upomínkových předmětech
Čl. III
Užívání praporu města
Prapor města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a
setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a městského
charakteru.

-2Čl. IV
Užívání znělky města
1. Znělku města užívá město, městské části a jimi zřízené nebo založené organizační složky a
právnické osoby.
2. Pro užívání znělky města jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně ustanovení
čl. II, odst. 2 a 3.
3. Znělku města lze užívat při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních
s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a městského charakteru.
4. Znělku města lze užívat při oficiálním hlášení městským rozhlasem.
Čl. V
Úplata za užívání znaku
Souhlas s užíváním znaku města se poskytuje za úplatu, pokud se rada města neusnese
jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu.1)
Čl. VI
Sankce
1. Užívání znaku a znělky města lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené
podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných
předpisů.2)
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tj. dnem 27. července 2001.
Vyhláškou se ruší Vyhláška města č. 40/99 o znaku, praporu a znělce města Letovice a
jejich užívání ze dne 6. června 1996.

Bohuslav K u d a
zástupce starosty

1)
2)

Josef N o v o t n ý
starosta města

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
§ 48 a 42 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení).

