Směrnice města Golčův Jeníkov
č. 2/2008,
o znaku města a jeho užívání.
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov se na svém zasedání dne 31. 10. 2008,
usnesením č. 57/2008 usneslo vydat tuto směrnici:

část 1.
Znak města Golčův Jeníkov
1) Znak města je popsán takto:
Na modrém štítě žlutě orámovaném bílý kostel s věžičkou a červenou
střechou se třemi okny a dveřmi černé barvy. Nad kostelem (po obou
stranách věžičky) jsou žluté kalichy.
2) Vyobrazení znaku města Golčův Jeníkov je přílohou této směrnice a je uschováno
na městském úřadě.

část 2.
Užívání znaku města
1) Město Golčův Jeníkov a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické
osoby mohou užívat znak města.
2) Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města a na dobu jí
určenou.
3) Písemné svolení k užívání znaku města vydává na základě odůvodněné žádosti
obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku po předchozím souhlasu rady
města starosta města.
4) Znaku města lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,
b) k označení budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního
znaku,
c) na orientačních a propagačních tabulích,
d) na předmětech a jiném majetku města nebo organizačních složek a
právnických osob zřízených městem,
e) na propagačních tiscích a publikacích městského charakteru,
f) na upomínkových předmětech.

část 3.
Úplata za užívání městského znaku
1) Souhlas s užíváním znaku města se poskytuje za úplatu, pokud se rada města
neusnese jinak. O výši úplaty rozhoduje rada města.
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část 4.
Sankce
1) Užívání znaku města lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené
podmínky nebo jej užívají nevhodným způsobem.
2) Porušení povinností stanovených touto směrnicí se postihuje podle obecně
závazných právních předpisů.

část 5.
Přechodná ustanovení
1) Právnické, fyzické osoby, orgány a organizace, které používají znak města před
platností a účinností této směrnice bez souhlasu rady města jsou povinny o souhlas
požádat do tří měsíců ode dne účinnosti této směrnice nebo užívání ve stejné době
ukončit.

část 6.
Platnost a účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2008.

Ing. Pavel Kopecký
starosta

Ing. Josef Zadina
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 8. 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 16. 8. 2008
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