DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 10.4.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2004

Důvod předložení:
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2016 Grafický manuál značky a vizuálního stylu města Uherské Hradiště. V souladu s tímto manuálem bylo třeba upravit všechny současně
platné dokumenty, které souvisí s jednotným vizuálním stylem města. Útvar kanceláře starosty se
zabýval i úpravou OZV č. 10/2004 o užívání symbolů města. Ve spolupráci s právním odborem dospěl
k názoru, že úprava je nadbytečná a duplicitní ve vztahu ke Grafickému manuálu, v části i v rozporu.
Základní fakta:
Dne 13.6.2016 usnesením č. 165/13/ZM/2016/ zastupitelstvo města schválilo Grafický manuál značky
a vizuálního stylu města. Vedle tohoto schváleného materiálu se znění stávající obecně závazné vyhlášky č.10/2004 upravující režim užívání symbolů města jeví nadbytečné a v části i neplatné. Grafický manuál je schválen pozdějším rozhodnutím zastupitelstva, tudíž by měl při kolizi úpravy přednost.
Není vhodné, aby město mělo vědomě dva dokumenty konkurující si předmětem úpravy, proto se
navrhuje OZV zrušit. Zachovat by se daly jen texty obsahující historické údaje k nabytí symbolů městem, popř. popis vlajky, jíž se grafický manuál netýká, ovšem k tomuto účelu obecně závazná vyhláška
neslouží, jejím základním smyslem je ukládání povinností v oblasti samosprávy. To naplňovala i stávající OZV 10/2004 v textu o vlastním užívání symbolů města. Tato úprava je však nadbytečná nejen
v kontextu Grafického manuálu, ale i zákona, neboť zákon o obcích v § 34a stanoví nejen, co jsou
symboly města, ale upravuje i jejich užívání: 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. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
Souhlas k užití znaku města uděluje za město rada města ve své zbytkové kompetenci. Zákon o obcích nepředpokládá nutně vydat k užívání symbolů města obecně závaznou vyhlášku.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Útvar kanceláře starosty s návrhem souhlasí.
Závěr:
Rada města po projednání na své schůzi konané dne 21.3.2017 doporučila zastupitelstvu města vydat
navržený zrušovací předpis.
Zpracovala:
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
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