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Č. j.: OPS/ 61070/2013 

Počet listů dokumentu: 2 

         Počet příloh: 1 

Počet listů příloh: 1 

Zn.: ZS/13/RMH/2013 

Rada města Havířova   

usnesením čís. 4294/62RM/2013 ze dne 17.7.2013 schválila tento:  

S T A T U T  
užívání loga města Havířova  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tento statut stanoví jednotné podmínky pro užívání a schvalování loga statutárního města 

Havířova.  

 

2. Logo města Havířova lze užívat výhradně v podobách uvedených v „Manuálu použití loga 

města Havířova“ (dále jen „Manuál“), který je zveřejněn ke stažení na webových stránkách 

města Havířova  www.havirov-city.cz/Potřebuji vyřídit/Logo města/Havířov manuál logo. 

Článek 2 

Logo města Havířova 

1. Logo města Havířova (dále jen „logo města“) je tvořeno grafickým symbolem a nápisem 

HAVÍŘOV.  Grafický symbol charakterizuje jedinečnou architekturu a urbanismus města – 

obytný blok městské struktury.  

 

2. Základní varianty znázornění loga města jsou: 

a) Barevné provedení loga města vychází z heraldiky městského znaku, je v přesně     

definované modré barvě na bílém podkladě. Logo města může být i v inverzní podobě. 

b) U černobílé varianty lze použít jak pozitiv, tak i negativ na barevném podkladě. 

       Tvarové provedení loga města je shodné se základní barevnou verzí. 

 

3. Barevné a výtvarné provedení loga města je součástí Manuálu a je také k dispozici ke stažení 

na www.havirov-city.cz Potřebuji vyřídit/Logo města/Logo Havířov.  

 

Článek 3 

Užívání loga města Havířova 

 

1. Logo města mohou, v souladu s Manuálem, používat: statutární město, jeho orgány, jimi 

zřízené nebo založené právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, 

pokud není předepsáno užívání státního znaku.  

 

2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat logo města pouze 

se souhlasem oddělení kancelář primátora. Žádost o udělení souhlasu s použitím loga města 

lze podat elektronicky nebo písemně prostřednictvím formuláře Žádost o udělení souhlasu 

s použitím loga města Havířova (Příloha č. 1), a to společně s výtvarným návrhem užití loga 

města. Formulář je uveden na www.havirov-city.cz  sekce Magistrát/Potřebuji vyřídit/Logo 

města/Statut loga, formulář žádosti k použití loga.  

http://www.havirov-city.cz/
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3. Souhlas s použitím loga města na akcích pořádaných v součinnosti se statutárním městem

Havířovem nebo Magistrátem města Havířova, jakož i na tiskových materiálech a předmětech

vydávaných v součinnosti s městem Havířov nebo Magistrátem města Havířova, vydává

oddělení kancelář primátora.

4. Logo města mohou užívat subjekty uvedené v odst. 1. a 2. na merkantilních a informačních

tiskovinách, ostatních nosičích informací, na zahraničních a tuzemských veletrzích a na

běžných prezentacích či sportovních a jiných akcích města. Dále pak na dresech,

propagačních a reklamních předmětech, v rámci vnitřního navigačního systému, v rámci

turistické trasy na orientačním a informačním značení a podobně. O všech ostatních

případech užití, které nejsou upraveny v tomto článku, rozhodne Rada města Havířova, příp.

pověřený orgán města.

5. Logo města nesmí být použito bez vydaného souhlasu.

Článek 4 

Odejmutí souhlasu s použitím loga města Havířova 

V případě užití loga města v rozporu s tímto statutem bude orgánem, který souhlas vydal, 

odejmut uživateli souhlas s použitím loga města. Uživatel nesmí logo města použít od 

okamžiku doručení odejmutí souhlasu. 

Článek 5 

Společná ustanovení 

1. Barevné výtvarné provedení loga města je uloženo na oddělení kancelář primátora a je také

k dispozici ke stažení na www.havirov-city.cz

2. Je zakázáno takové užívání loga města, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut užívání loga města Havířova ruší Statut užívání loga města Havířova schválený

dne 20.5.2009 na schůzi Rady města Havířova usnesením č. 3471/51/2009.

2. Tento Statut užívání loga města Havířova nabývá účinnosti dne 17.7.2013.

Za Radu města Havířova: 

Ing. Zdeněk Osmanczyk,v.r. Ing. Eduard Heczko,v.r. 

primátor města  náměstek primátora 

http://www.havirov-city.cz/
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  Příloha č.1 

ŽÁDOST 

O UDĚLENÍ  SOUHLASU  

S POUŽITÍM  LOGA  MĚSTA  HAVÍŘOVA 

 Žadatel: 

   Fyzická/právnická osoba: 

   Místo podnikání/sídlo: 

   IČ:     DIČ: 

   Odpovědná osoba:  Telefon: E-Mail:

Stručná charakteristika užití loga města Havířova (jako přílohu připojte grafický návrh 

uplatnění loga): 

   Podmínky povolení použití loga města Havířova: 

1. Fyzická/právnická osoba se zavazuje užít logo města Havířova pouze pro výše uvedené

účely.

2. Fyzická/právnická osoba se zavazuje vyobrazit logo přesně dle manuálu (barva, písmo,

poměry atd.) a dle grafického návrhu schváleného oddělením kancelář primátora.

3. Souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami vyjadřuje oprávněná osoba svým

podpisem.

4. Fyzická osoba či pověřený zástupce právnické osoby stvrzuje svým podpisem, že se

seznámil se Statutem užívání loga města Havířova.

Datum:                    Podpis:

      Číslo žádosti:      Žádost doručena dne: 

       Pozn.: Žádosti můžete zaslat poštou na adresu: 

 Magistrát města Havířova, oddělení kancelář primátora, Svornosti 2, 

736 01 Havířov-Město nebo e-mailem: fridlova.lenka@havirov-city.cz 

mailto:klimesova.milada@havirov-city.cz

