ZÁSADY
pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín
vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín
č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Tyto zásady stanoví jednotné podmínky pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín.
Čl. 2
Znak, vlajka a barvy města Český Těšín

(1) Znakem města Český Těšín je na modrém štítě stříbrný hrad. Sestává z nízkého soklu, na němž stojí
hradební zeď s branou mezi věžemi, vše budované ze stříbrných kvádrů. Brána je otevřená, uvnitř
černě malovaná, s otevřenými zlatými, železem kovanými vraty a zlatou vytaženou mříží. Nad branou
jsou dvě malá okénka a cimbuří o třech stínkách. Po stranách brány je úzká a nižší hradební zeď o
dvou stínkách a na okraji jsou okrouhlé věže, každá se třemi okny v horním podlaží, s cimbuřím a s
vysokou špičatou střechou červené barvy se zlatou makovicí. Pod hradem v patě štítu jsou viditelné
vlny zelenavé vody řeky Olše. Mezi věžemi se nad branou vznáší zlatá, nekorunovaná doprava hledící
orlice těšínského knížectví s červenou zbrojí.
(2) Znak města je použitelný rovněž v jednobarevném provedení.
(3) Vlajka města je obdélníkového tvaru. List vlajky tvoří tři stejně široké vodorovné pruhy - červený, žlutý a
modrý, od shora čteno. Poměr šířky k délce listu vlajky je 2 : 3.
(4) Barvy města jsou červená, žlutá, modrá.
(5) Vyobrazení znaku a vlajky města jsou v originále uchovány okresním archivu v Karviné a na
občanskosprávním odboru. Výtvarné vyobrazení znaku a vlajky města je uvedeno v příloze č. 1 těchto
zásad.

Čl. 3
Užívání znaku města

Znak města mohou bez souhlasu užívat:
a)
b)
c)
d)

město a jeho orgány,
městem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby,
společnosti s majoritním majetkovým podílem města,
školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení
a předškolních zařízení na území města Český Těšín.

(1) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou znak města užívat jen se
souhlasem odboru občanskosprávního, který byl usnesením Rady města Český Těšín č..... ze dne......
pověřen k udělování souhlasu k užití znaku města.
(2) Znak města lze použít jako kopii originálu znaku v různém grafickém a materiálovém provedení, jestliže
svým vyobrazením odpovídá znaku vyobrazenému v příloze těchto zásad.

(3) Znak města lze užívat zpravidla.
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,
b) k vnějšímu označení budov (místností),
c) na orientačních a propagačních tabulích,
d) na slavnostních, pamětních a prezentačních tiscích a publikacích,
e) na upomínkových předmětech.
Postup žadatele při podávání žádosti o souhlas s užíváním znaku města:
žadatel podává písemnou žádost o užívání znaku města Český Těšín odboru občanskosprávnímu,
žádost musí obsahovat jednoznačnou identifikaci žadatele a účel a dobu, po kterou bude znak
města užíván,
f) k podání žádosti lze použít formulář, který je uveden v příloze č. 2 těchto zásad.
(4) Odbor občanskosprávní po posouzení žádosti vydá souhlas k užití znaku nebo žádost zamítne, příp.
stanoví podmínky užití znaku města.
(5) Odbor občanskosprávní žádost zamítne, pokud by účel užití znaku nebo způsob umístění znaku byl
nedůstojný jeho významu.

Čl. 4
Užívání vlajky města
(1) Užívání vlajky města je možné dle ustanovení § 34a odst. 3 zákona o obcích bez souhlasu města.
(2) Vlajku lze užívat pouze v provedení a barvách dle vzoru, který je vyobrazen v příloze č. 2 těchto zásad,
a to v libovolných velikostech.
(3) Při vodorovném umístění musí být modrý pruh vždy dole. Při svislém umístění musí být modrý pruh
umístěn vždy vpravo z čelního pohledu.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Přílohou těchto zásad je výtvarné vyobrazení znaku a vlajky města Český Těšín.
(2) Tyto zásady nabývají účinnosti dne 27.6.2007
Ing. Vít Slováček
starosta města, v.r.

PaedDr. Milan Pecka
místostatosta města, v.r.
Mgr. Stanislav Folwarczny
místostarosta města, v.r.
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Příloha č. 1:
barevné vyobrazení znaku města:
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barevné vyobrazení vlajky města:
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Příloha č. 2: vzor žádosti
Městský úřad Český Těšín
odbor občanskosprávní
náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
ŽÁDOST O POUŽITÍ ZNAKU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN
Žadatel:
Fyzická osoba:
Jméno:_________________Příjmení: ____________________________Titul:______________________
Trvalé
bydliště:______________________________________________________________________________
Právnická osoba:
Obchodní jméno:
___________________________________________________IČO:_______________________
Sídlo:
______________________________________________________________________________________
tel.: ______________________________mobil: ________________________e-mail:_______________
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
___________________________________________________
Žádám o povolení použít znak města Český Těšín podle § 34a zákona o obcích na:
[stručný popis způsobu a doby použití znaku města]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Zavazuji se použít znak města pouze pro výše uvedený účel a beru na vědomí, že pokud MěÚ Český
Těšín, odbor občanskosprávní kladně vyřídí moji žádost, jsem povinen použít pouze oficiální
podobu městského znaku, která je ke stažení na www.tesin.cz
Pozn. V případě, že žadatel nemá přístup na internet, může se obrátit na zaměstnance odboru
občanskosprávního MěÚ Český Těšín, který mu schválenou podobu znaku města poskytne (tel. 558 713
100).
V ________________________dne: ______________________

podpis žadatele:________________________
(+ razítko organizace)
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