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ZÁSADY 

pro užívání znaku a vlajky města Rajhrad 

vydané na základě usnesení Rady města Rajhrad 

č. 36/9h/1/2016 ze dne 7. 12. 2016. 

 

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“). 

 

(2) Tyto zásady stanoví jednotné podmínky pro užívání znaku a vlajky města Rajhrad 

(dále jen „město“). 

 

 

 

Čl. 2  Znak, vlajka a barvy města Rajhrad 

 

(1) Znak města Rajhrad má tento heraldický popis: 
V modrém štítu je v přirozených barvách ostrev o třech sucích vzhůru směřujících, 
jedním dole a nahoře dvěma po obou stranách, zkříženou se zlatým petrským klíčem. 
 

(2) Vlajka města Rajhrad má tento vexilologický popis: 
List tvoří modrá žerďová část a žlutá vlající část. V žerďové části kosmá hnědá ostrev 
se třemi suky, přeložená žlutým vztyčeným klíčem zuby k vlajícímu cípu. 
Poměr šířky k délce listu je 2:3. 
 

(3) Barvy města Rajhrad jsou modrá, žlutá.  
 

(4) Vyobrazení znaku a vlajky města, včetně závazného slovního popisu, jsou uloženy  
ve Státním okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě a jsou součástí 
archivní dokumentace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Slovní popis znaku a vlajky města musí být při užití respektován ve všech detailech.   

 

(5) Barevnost a varianty užití znaku a vlajky jsou podrobně popsány v Manuálu 
k používání znaku a vlajky (dále jen „Manuál“), který je přílohou těchto zásad.  

 

 
 

Čl. 3  Užívání znaku města 

(1) Znak města mohou bez souhlasu užívat: 

a) město a jeho orgány, 

b) městem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. 

 

(2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou znak města 

užívat jen s písemným souhlasem Města Rajhrad. 

 



 
2 

 

(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. 

 

(4) Postup žadatele při podávání žádosti o souhlas s užíváním znaku města: 

a)    Žadatel podává Městu Rajhrad písemnou žádost o užívání znaku města.  

b)    Žádost musí obsahovat jednoznačnou identifikaci žadatele, návrh vyobrazení 

užití znaku; účel; odůvodnění a dobu, po kterou bude znak užíván.  

(6)  Město Rajhrad po posouzení žádosti vydá písemný souhlas k užití znaku  

nebo žádost zamítne, příp. stanoví podmínky užití znaku města. 

(7)     Město Rajhrad žádost zamítne, pokud by účel nebo způsob užití znaku byl nedůstojný 

          jeho významu nebo nebyl v souladu s podmínkami, uvedenými v  „Manuálu“. 

 

Čl. 3  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 „Manuálu“. 

 

 

Čl. 4  Závěrečná ustanovení 

(1) Přílohou těchto zásad je grafické zpracování všech variant vyobrazení znaku a vlajky 

města Rajhrad pod názvem „Manuál“. 

 

(2) Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017. 

 

 

Mgr. František Ondráček, v.r.      

starosta města  

OTISK RAZÍTKA 

 

V Rajhradě, dne 7. 12. 2016      

 

 
Příloha: Manuál k používání znaku a vlajky 


