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O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 26. července 2001,
o symbolech města a jejich používání
Zastupitelstvo města Český Krumlov vydává podle ustanovení § 35 odst. 1) a § 84
odst. 1) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

vými střechami se zlatými makovicemi. Mezi
nimi stříbrný štítek, v něm tři slétající se černí rozkřídlení havrani držící v zobácích ve
středu červenou růži se zlatým semeníkem a
zelenými kališními lístky.

Článek 1
Městské symboly:
Městskými symboly Českého Krumlova
jsou:
a) velký městský znak
b) malý městský znak
c) městský prapor
Článek 2
Městský znak
(1) Podoba znaku města je dána znakovým privilegiem Jana Kristiána z Eggenbergu, vydaným 15. dubna 1671.
(2) Popis velkého městského znaku:
V modrém štítu stříbrná kvádrovaná
hradba se sedmi stínkami a s prázdnou branou s vytaženou mříží přirozené barvy, za ní
dvě stříbrné hranolové věže (se dvěma viditelnými stranami) s okny a červenými sedlovými střechami se zlatými makovicemi. Mezi
nimi stříbrný štítek, v něm tři slétající se černí rozkřídlení havrani držící v zobácích ve
středu červenou růži se zlatým semeníkem a
zelenými kališními lístky. Na horním okraji
štítu turnajský helm s korunou, klenotem
červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky, přikrývadla červeno stříbrná a modro - stříbrná.
(3) Popis malého městského znaku:
V modrém štítu stříbrná kvádrovaná
hradba se sedmi stinkami a s prázdnou branou s vytaženou mříží přirozené barvy, za ní
dvě stříbrné hranolové věže (se dvěma viditelnými stranami) s okny a červenými sedlo-

Článek 3
Městský prapor
(1) Městský prapor udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím č. 62 ze dne 14. června
2000.
(2) Popis praporu:
„List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý
a modrý, v poměru 1:4:1. Uprostřed bílého
pruhu červená růže se žlutým semeníkem a
zelenými kališními lístky. Průměr růže je
jedna polovina šířky listu. Poměr šířky k délce listu praporu je 2:3“
(3) Je možné používat i prapory, případně
městské korouhve, pro které není závazný
poměr stran listu. Vzájemný poměr pruhu a
průměr růže je závazný pro všechny vexilologické atributy města.
Článek 4
Užívání městského znaku a městského
praporu
(1) Užívat městského znaku Českého
Krumlova mohou orgány města a jim zřízené
nebo založené organizační složky a právnické osoby.
(2) Ostatní fyzické a právnické osoby mohou znaků používat jen s předchozím souhlasem, který uděluje rada města. Žadatel
uvede v žádosti důvod a způsob použití
městského znaku.
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(3) Souhlas s použitím městského znaku
se poskytuje za úplatu, pokud se rada města
neusnese jinak.
(4) Za užiti znaku města Český Krumlov
se považuje rovněž užití jeho historických
podob a takových výtvarných motivů nebo
vyobrazení, které jsou shodné s částmi tohoto znaku (štíty, klenoty, heroldskými kusy a
figurami) včetně jejich historických podob.
(5) Rada města Český Krumlov může při
uděleni souhlasu stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání znaku.
(6) K použití městského praporu není zapotřebí souhlasu.
Článek 5
Vyobrazení velkého a malého městského
znaku a městského praporu je přílohou vyhlášky.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. 8.
2001.
Antonín Princ, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta
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