Obecně závazná vyhláška města Teplá
č. 1/2007
o znaku a vlajce města Teplá a jejich užívání
Zastupitelstvo města Teplá se na svém II. zasedání dne 28.3. 2007, usnesením
č. III/5 usneslo vydat podle čl.104 odst. 3 Ústavy ČR, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Znak, vlajka a barvy města Teplá
1. Znakem města Teplá jsou tři (2,1) černá jelení paroží ve zlatém štítě. Na štítě zlatá,
červeně vyložená koruna o pěti listových výstupcích.
2. Vlajku města Teplá tvoří dva vodorovné pruhy, červený a žlutý, v poměru 5:16.
V žerďové polovině červeného pruhu žlutá koruna, pod ní ve žlutém pruhu tři (2,1)
paroží. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
3. Barvy města Teplá: žlutá, červená
4. Vyobrazení znaku a vlajky města Teplá jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále
uchovány na Městském úřadě v Teplé.
Článek 2
Užívání znaku města
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může město Teplá, podle
§ 34a, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
jakož i organizační složky městem zřízené nebo založené a právnické osoby,
užívat znaku města Teplá (dále jen městského znaku).
2. Městského znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizacích jím
založených, zřízených nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích městského charakteru
f) na upomínkových předmětech
Článek 3
Užívání vlajky města
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, užívá město a jeho organizace vlajku
města.
2. Vlajku města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních
a setkáních s mezinárodní účastí a při významných událostech regionálního a městského
charakteru.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4. 2007
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