STATUT
pro užívání znaku města Klatov

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Užívání znaku města upravuje ustanovení § 34a č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Tento statut stanoví jednotné podmínky pro užívání a
schvalování znaku města Klatov.
2. Znak města Klatov lze užívat výhradně v podobách uvedených v přílohách č. 1 tohoto
statutu.
Článek 2
Znak města Klatov – popis
1. V červeném poli je dvojitá městská hradba se stínkami, v zadní zdi je uprostřed malá
klenutá branka, po stranách této branky mezi hradbami stojí dvě čtyřhranné věže
s klenutým okénkem a se třemi stínkami nad ním, vše bílé nebo stříbrné barvy. Obě
věže jsou kryty modrou stanovou střechou, ozdobené makovicí žluté či zlaté barvy.
Článek 3
Užívání znaku města Klatov
1. Znak města Klatov mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené
nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním
majetkovým podílem města, pokud není předepsáno užívání státního znaku.1 Užívat
jej mohou i školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol,
školských zařízení a předškolních zařízení2 a vysoké školy3 na území města Klatov.
2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak
města Klatov pouze se souhlasem Rady města Klatov4, s výjimkou případů uvedených
v odstavci 4.
3. Žádost o souhlas s použitím znaku města Klatov se předkládá Radě města Klatov
prostřednictvím Kanceláře starosty města.
4. Souhlas k použití znaku města Klatov na akcích pořádaných v součinnosti s městem
Klatovy, jakož i na publikacích vydávaných v součinnosti s městem Klatovy vydává
Kancelář starosty města.
5. Znak města Klatov mohou užívat subjekty uvedené v odstavci 1 a 2 pro slavnostní,
pamětní prezentační tiskoviny - oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy
vrcholných představitelů (samostatná působnost). Znak lze užít také na tiskovinách
souvisejících s významnými akcemi s mezinárodní účastí, které jsou pod záštitou
starosty. Dále v rámci vnitřního navigačního systému a na tabulích umístěných na
památkách - v rámci turistické trasy (orientační systém). Užívá se též pro označení
tiskovin, na kulatých razítkách, v záhlaví právních předpisů města (vyhlášky, nařízení)
a jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon.
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Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
3
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
4
Ustanovení § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 4
Společná ustanovení
1. Barevné výtvarné provedení znaku města Klatov je uloženo v Archivu města Klatov a
v Kanceláři starosty města.
2. Je zakázáno takové užívání symbolů města Klatov, kterým by se projevovala neúcta k
těmto symbolům.
3. Tento Statut byl schválen usnesením Rady města Klatov dne 19.3.2013 usnesení č. 5.
4. Tento Statut nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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