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Pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad 
 
 

Město Lázně Bělohrad 
náměstí K. V. Raise 35 
507 81 Lázně Bělohrad 

 
 
 

Č. j. 3403/2021-TAJ-MZ 
 
 

Rada města Lázně Bělohrad (dále „rada města“) vydává tato pravidla pro užívání znaku města Lázně 
Bělohrad (dále „znak města“): 
 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 
(1) Na základě §34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, užívá město Lázně Bělohrad (dále „město“) znak města.  

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

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

 
Čl. 2 

Užívání znaku města 
(1) Bez výslovného souhlasu rady města může znak města užívat město samotné, jím zřízené 

příspěvkové organizace, orgány města a organizační složky města. 

(2) Užití znaku města je dovoleno také osobám, organizacím a spolkům, které obdržely finanční 

dar z rozpočtu města, či uzavřely s městem smlouvu o poskytnutí dotace a to výhradně za 

účelem propagace města.  

(3) Dále je užití znaku města dovoleno osobám, které s městem uzavřely jinou než dříve uvedenou 

smlouvu, v níž je možnost užití znaku města výslovně uvedena. 

(4) Ostatní subjekty (právnické i fyzické osoby) mohou používat znak města pouze s výslovným 

souhlasem rady města. 

(5) Znak města lze použít pouze v nezměněné podobě a to vhodným a důstojným způsobem. 

 
Čl. 3 

Podmínky udělení souhlasu s užíváním znaku města 
(1) Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města, která je přílohou č. 2 těchto pravidel, 

předkládá žadatel písemně prostřednictvím odboru tajemníka Městského úřadu Lázně 
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Bělohrad (dále „odbor tajemníka“). Přílohou této žádosti musí být také grafický návrh užití 

znaku města. 

(2) Odbor tajemníka předloží žádost k projednání radě města a o výsledku projednání žadatele 

písemně vyrozumí.  

(3) Evidenci oprávněných uživatelů znaku města vede odbor tajemníka. 

(4) Rada města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky užití znaku města pro jednotlivé 

žadatele. 

(5) Rada města může na základě posouzení důvodů užití znaku města v jednotlivých případech 

rozhodnout o zpoplatnění užití znaku města. 

(6) V odůvodněných a naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o vydání souhlasu s užitím 

znaku města po nezbytně nutnou dobu starosta města. 

 
Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
(1) Všichni uživatelé jsou povinni zajistit, aby byl znak města užíván v souladu s těmito pravidly, 

jen vhodným a důstojným způsobem a nedošlo k jeho poškození, zneuctění nebo znevážení. 

(2) Porušení povinnosti požádat o souhlas s užitím znaku města, nebo úmyslné poškození, zneužití 

nebo znevážení znaku města je postižitelné jako přestupek § 3 zákona č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích. 

(3) Pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad schválila rada města svým usnesením číslo 

53/12/2021/RM ze dne 23. 7. 2021.  

(4) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení radou města. 

 
V Lázních Bělohradě dne 23. 7. 2021 
 
 
 
 

……………………………  …………………………… 
Ing. Pavel Šubr 

starosta 
 Antonín Schánilec 

místostarosta 
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Příloha č. 1 – Pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad 
 

Grafické znázornění znaku města Lázně Bělohrad 

Znak města Lázně Bělohrad - barevná varianta 

 

Znak města Lázně Bělohrad - černobílá varianta 

 



Příloha č. 2 – Pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad 
  

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku  
města Lázně Bělohrad 

 

Žadatel(é): 
Fyzická osoba: 

Jméno Příjmení Rok narození 

   

Ulice č.p. Město 

   

Telefon Email 

  
 

Právnická osoba: 
Název IČO 

  

Ulice č.p. Město 

   
 

Odpovědná osoba: 
Jméno a příjmení Telefon Email 

   

 
Znak města Lázně Bělohrad bude využit za účelem: 

 

 
Podmínky povolení použití znaku města Lázně Bělohrad: 

1. Fyzická/právnická osoba smí užít znak města pouze za podmínky vydaného souhlasu Radou města Lázně 

Bělohrad. K užití znaku města je tedy nutné po podání žádosti vyčkat na písemné vyjádření Rady města 

Lázně Bělohrad. Dle § 34 odst. 3 zákona o obcích - Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky 

a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím 

souhlasem.  

2. Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se 

projevovala neúcta k tomuto symbolu.  

3. Fyzická/právnická osoba se zavazuje užít znak města Lázně Bělohrad pouze pro výše uvedené účely. 

4. Souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami vyjadřuje oprávněná osoba svým podpisem. 

Fyzická osoba či pověřený zástupce právnické osoby stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s podmínkami 
pro užívání znaku města Lázně Bělohrad. 

 
Datum: Podpis: 

 


