MĚSTO

UHERSKÉ

HRADIŠTĚ
Vyhláška č.10/2004

vydána dne: 20. prosince 2004
účinnost dne: patnáctým dnem po vyhlášení
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ze dne 20. prosince 2004
O UŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ.
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se usneslo na svém zasedání dne. 20. prosince 2004 podle ustanovení
paragrafu 84 odst. 2 písmene i) a v souladu s ustanovením paragrafu 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Symboly města Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště užívá jako své symboly znak města, vlajku města a
historickou vlajku.
Článek 2
Znak města
(1) Znak města Uherské Hradiště (dále jen „znak“) tvoří červený štít, v němž je (stříbrná)
hradební zeď s branou s mříží a dvěma věžemi. Mezi nimi vyrůstá rytíř se třemi pery na
přilbici a mečem k ráně napřaženým a na levici mající modrý štít se lvem stříbrným podle
znaku království Českého, tedy se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou zbrojí a
korunou.
(2) Znak udělil královskému městu Hradišti svou listinou ze dne 28. června 1481 Matyáš
Korvín, král uherský a český jako markrabě moravský.
(3) Přípustné je též jednobarevné provedení znaku, buďto šrafováním uznávaným způsobem,
který je vymezen v příloze č. 1 nebo lineární kresbou.
(4) Za znak se považuje též jeho plastická napodobenina v kameni, kovu či jiných
materiálech imitujících kov nebo kámen a keramice, pokud respektují kresbu obrazu
štítu.
Článek 3
Vlajka města
(1) Vlajka byla městu Uherské Hradiště udělena rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky č. 10/1993 ze dne 15. července 1993.
(2) Vlajku města (dále jen „vlajka“) tvoří dva stejně široké vodorovné pruhy – horní
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modrý a dolní červený. Rozměry stran vlajky jsou v poměru 2:3. Přípustné je i
použití praporu.
(3) Historická vlajka, kterou město Uherské Hradiště používalo v minulosti, je tvořena
vlajkou města, v jejímž středu je umístěn znak města Uherské Hradiště. Rozměry
nebyly nikdy stanoveny, protože vlajka byla přijata svémocně.
Článek 4
Použití znaku
(1) Znak jsou oprávněny užívat orgány města, organizační složky a příspěvkové
organizace, a to na svých insigniích, na budovách a v místnostech, na listinách,
razítkách a pečetích, na služebních stejnokrojích, na označení hranic obce. Jiné
orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou znak užívat jen se
souhlasem rady města. Na požádání může být zároveň poskytnuto digitalizované
provedení znaku.
(2) Digitalizovaný znak nesmí být při používání měněn a jeho používání se řídí manuálem
jednotného vizuálního stylu, který je závazný pro každého uživatele znaku.
(3) Pokud však zvláštní zákon stanoví užití státního znaku České republiky, nelze použít
znaku města Uherské Hradiště.
Článek 5
Použití vlajky
(1) Vlajka se vyvěšuje na budově městského úřadu a na budovách, využívaných
městským úřadem pro výkon činnosti pověřeného obecního úřadu s rozšířenou
působností a používá se při slavnostní výzdobě města. Vyvěšuje-li se vlajka společně
se státními vlajkami, umisťují se státní vlajky na čestnějším místě.
(2) K užívání vlajky není třeba souhlasu města.
(3) Při slavnostních příležitostech místního významu se může použít historické vlajky.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dnem
účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 13/2000 a
obecně závazná vyhláška č. 2/2003.
Ing. Libor Karásek
starosta

Evžen Uher
místostarosta

Vyvěšeno: 23.12.2004
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Příloha č. 1

Šrafování pro jednobarevné provedení kresby
městského znaku podle uznávaných
heraldických zásad:
Kov:
Zlato (Žlutá)
Stříbro (Bílá)
Barva (Tinktura):
Černá
Červená
Modrá
Zelená

Šrafování:
tečkováním
prázdná plocha
Šrafování:
vodorovně i svisle nebo plná plocha
svisle
vodorovně
kosmo (fakticky z levého horního rohu do
pravého dolního - *)

Poznámka: * - Míněno z pohledu pozorovatele. V heraldice se však strany určují z pohledu nositele
štítu, takže co je pro něj vpravo, je pro pozorovatele vlevo. Výplně oken, v popisu znaku nezmíněné,
se obvykle malují černé, “ocelové” mříže v nich bývají modré nebo bílé. Kovové brnění rytíře se sice
může malovat ve skutečné barvě kovu nebo modře stínované, obvykle se však užívá barva stříbrná,
nahrazovaná bílou.V blasonu znaku Města Uherské Hradiště, jak je uveden v privilegiu krále Matyáše
se neuvádí tinktura hlavních figur (hradby s věžemi), takže ty se malují přirozeně, tedy stříbrné.
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