MĚSTO STARÝ PLZENEC
Rada města Starého Plzence (dále jen „rada“) stanovuje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3
a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů následující

PRAVIDLA pro používání znaku města Starého Plzence

1. ÚVOD
(1) Znak města Starého Plzence (dále jen „znak“) tvoří polcený štít, v jehož pravé červené
polovině je doprava hledící stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí; v levé stříbrné
polovině štítu je doleva hledící polovina černé orlice s červenou zbrojí.
(2) Znak může být užíván pouze důstojným způsobem odpovídajícím historii a významu
města. Nepřípustné je jakékoli karikování, zesměšňování nebo jiné hanobení znaku.
(3) Znak mohou bez omezení užívat všechny orgány a organizační složky města a všechny
městem zřízené právnické osoby.
(4) Znak mohou rovněž užívat občané města nebo společenské organizace se sídlem na území
města, nejde-li však o užití ke komerčním účelům nebo k propagaci jejich podnikatelské
činnosti.
(5) Jiné osoby mohou užívat znak jen s předchozím souhlasem rady při dodržení podmínek
stanovených těmito pravidly. Na vydání souhlasu s užíváním znaku není právní nárok.

2. SOUHLAS RADY S UŽÍVÁNÍM ZNAKU
(1) Zájemce, který má v úmyslu použít znak města, předkládá s minimálně čtrnáctidenním
předstihem Městskému úřadu Starý Plzenec písemnou žádost o souhlas rady s použitím
znaku.
(2) Žádost musí obsahovat:
a) přesnou identifikaci žadatele, t.j. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby
nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a kontaktní adresu,
b) účel, způsob a dobu zamýšleného použití znaku.
(3) Místostarosta pověřený přípravou schůzí rady předkládá žádost radě k projednání zpravidla na její nejbližší schůzi.
(4) O udělení nebo neudělení souhlasu s použitím znaku podle došlé žádosti rozhodne rada
usnesením. Jedná-li se o užití znaku ke komerčním účelům nebo k propagaci podnikatelské
činnosti, stanoví rada rovněž výši poplatku za užití znaku podle následujících ustanovení
těchto pravidel.
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(5) V odůvodněných naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o užití znaku po nezbytně
nutnou dobu starosta města. O takovém rozhodnutí starosta vždy informuje radu na její nejbližší následující schůzi.
3. SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA UŽÍVÁNÍ ZNAKU
(1) Za užívání znaku povolené podle ustanovení čl. 2 odst. 4 a 5 těchto pravidel stanoví rada
v závislosti na době užívání poplatek v následujícím rozmezí:
a) 50,- až 500,- Kč / 1 den,
b) 500,- až 5.000,- Kč / 1 měsíc,
c) 5.000,- až 50.000,- Kč / 1 rok,
případně od 500,- Kč až do výše stanovené dohodou za jednorázové použití znaku.
(2) Poplatek se hradí v hotovosti do pokladny Městského úřadu Starý Plzenec nebo bezhotovostním převodem na účet města u peněžního ústavu.
(3) V případě užívání znaku po dobu jednoho měsíce nebo kratší je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po doručení písemného souhlasu rady s užitím
znaku žadateli.
(4) V případě užívání znaku po dobu delší než jeden měsíc je poplatek splatný jednorázově
podle ustanovení odstavce 3 nebo v měsíčních, pololetních či ročních splátkách splatných
vždy nejpozději do desátého dne příslušného měsíce nebo prvního měsíce příslušného pololetí
či roku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Jakékoliv změny těchto pravidel stanovuje rada svým usnesením.
(2) Tato pravidla byla schválena usnesením rady na její schůzi dne 17. dubna 2008 a tímto
dnem nabývají účinnosti.

Zdeněk Matas, v.r.
starosta města Starého Plzence
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