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             Statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí 
Garant: Odbor prezentace a zahraničních vztahů města  
Účinnost: 7. 11. 2005  
Zrušena dne:   

 
 
 

Statutární město Opava 
 

Obecně závazná vyhláška 
o užívání znaku a vlajky Statutárního města Opavy a znaků a vlajek                 

městských částí    
 

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy svým usnesením č. 416/22 ZM 05 dne 20. 9. 2005  
vydává v souladu s § 34a a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 

Čl. 1 
Znak Statutárního města Opavy  

a znaky městských částí 
 
 

1) Znak Statutárního města Opavy je polcený štít. V pravém červeném poli půl stříbrné orlice se 
zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a pařátem). Levé stříbrné pole polceno a v jeho pravé 
polovici tři červené dolů obrácené krokve. 

 
2) Znak Městské části Komárov - v zeleném štít komár provázený třemi (2,1) květy, vše stříbrné.  

 
3) Znak Městské části Malé Hoštice - ve stříbrno-červeně polceném štítě dvouuchá váza se třemi 

růžemi na jednom stonku, vše opačných barev. 
 

4) Znak Městské části Milostovice - v zeleno-červeně polceném štítě rolník ve stříbrném šatě se 
zlatým kloboukem rozsévající pravicí zlatá zrna. 

 
5) Znak Městské části Podvihov - v modrém štítě stříbrný gryf se zlatou zbrojí držící v pařátech 

stříbrnou větev se dvěma listy. 
 

6) Znak Městské části Vávrovice - ve zlato-modře vlnitě děleném štítě nahoře vyrůstá polovina 
osmihrotého kříže, dole polovina palečného kola, obojí opačných barev. 

 
7) Znak Městské části Vlaštovičky - v modro-stříbrně kosmo sníženě děleném štítě nahoře letící 

vlaštovka přirozené barvy, provázená vlevo vztyčenou stříbrnou radlicí, dole tři šikmé zelené 
kužely. 

 
8) Znak Městské části Suché Lazce - v modrém štítě doleva obrácený pelikán krmící ve zlatém 

hnízdě krví ze své hrudi dvě mláďata. Všichni stříbrní s červenou zbrojí. 
 

9) Znak Městské části Zlatníky - v modrém štítě pod stříbrnou hlavou se třemi červenými 
šikmými břevny vpravo radlice a vlevo odvrácený žebřík s hákem a třemi polovičními stupni, 
obojí zlaté. 

 
10) Grafická vyobrazení znaku Statutárního města Opavy a znaků městských částí jsou 

obsažena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 
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Čl. 2 

Vlajka Statutárního města Opavy  
a vlajky městských částí 

 
 

1) Vlajku Statutárního města Opavy tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, na něž je položen 
znak statutárního města. Poměr šířky a délky vlajky je 3:5, velikost znaku je v poměru 3:5 
k šířce vlajky. 

 
2) Vlajka Městské části Komárov - list tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý, v poměru 3:1. 

V žerďové polovině zeleného pruhu komár provázený třemi (2,1) květy, vše bílé. Poměr šířky 
k délce listu je 2:3. 

 
3) Vlajka Městské části Malé Hoštice - list tvoří bílý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu a 

červené pole. V žerďové a střední části dvouuchá váza se třemi z jednoho stonku 
vyrůstajícími růžemi, vše opačných barev. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

 
4) Vlajka Městské části Milostovice - list tvoří dva svislé pruhy, zelený a červený. Uprostřed bíle 

oděný rolník se žlutým kloboukem rozsévající pravicí žlutá zrna. Poměr šířky k délce listu je 
2:3. 

 
5) Vlajka Městské části Podvihov - list tvoří tři svislé pruhy, modrý, žlutý a bílý, v poměru 3:1:1. 

V modrém pruhu bílý gryf se žlutou zbrojí, držící bílou větev se dvěma listy. Poměr šířky 
k délce listu je 2:3. 

 
6) Vlajka Městské části Vávrovice - list tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zvlněný modrý se třemi 

vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. Do žlutého pruhu vyrůstá z poloviny žlutého palečného kola 
polovina modrého osmihrotého kříže. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

 
7) Vlajka Městské části Vlaštovičky - list tvoří bílý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu se 

třemi zelenými žerďovými klíny s vrcholy na vlajícím okraji pruhu a modré pole s letící 
vlaštovkou a s bílou radlicí hrotem nahoru a ostřím k žerďovému okraji ve vlající části blíže 
k dolnímu okraji. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

 
8) Vlajka Městské části Suché Lazce - modrý list s pelikánem obráceným k vlajícímu okraji listu a 

krmícím ve žlutém hnízdě krví ze své hrudi dvě mláďata. Všichni bílí s červenou zbrojí. Poměr 
šířky k délce listu je 2:3. 

 
9) Vlajka Městské části Zlatníky - modrý list s bílým žerďovým pruhem širokým jednu čtvrtinu 

délky listu. V bílém pruhu tři šikmé červené pruhy vycházející z druhé, čtvrté a šesté šestiny 
žerďového okraje do první, třetí a páté šestiny vlajícího okraje pruhu. Ve střední části listu 
v modrém poli radlice hrotem dolů a ostřím k žerďovému okraji a ve vlající části žebřík se 
třemi polovičními stupni a hákem k vlajícímu okraji, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

 
10) Grafická vyobrazení vlajky Statutárního města Opavy a vlajek městských částí jsou obsažena 

v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky. 
 
 

Čl. 3 
Barvy Statutárního města Opavy 

 
 

Barvy Statutárního města Opavy jsou bílá a červená. 
 
 
 



 3

Čl. 4 
Zásady užívání znaku Statutárního města Opavy 

a znaků městských částí 
 

1) Statutární město Opava, městské části Statutárního města Opavy, magistrát města Opavy, 
úřady městských částí Statutárního města Opavy a organizační složky  a právnické osoby 
zřízené nebo založené Statutárním městem Opavou mohou užívat znak Statutárního města 
Opavy a znaky jeho městských částí. 

  
2) Jiné subjekty mohou tyto znaky užívat jen v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou, a to 

vhodným a důstojným způsobem. 
 

3) Znak Statutárního města Opavy mohou jiné subjekty užívat pouze se souhlasem odboru 
prezentace a zahraničních vztahů Magistrátu města Opavy  po zaplacení poplatku dle čl. 6 
této obecně závazné vyhlášky. Spolu s udělením souhlasu stanoví odbor prezentace a 
zahraničních vztahů Magistrátu města Opavy i způsob a rozsah užití znaku Statutárního 
města Opavy, a to v návaznosti na položku ceníku vydaného dle čl. 6 této obecně závazné 
vyhlášky.   

 
4) Znaky městských částí Statutárního města Opavy mohou jiné subjekty užívat pouze se 

souhlasem starosty příslušné městské části po zaplacení poplatku dle čl. 6 této vyhlášky. 
Spolu s udělením souhlasu stanoví starosta příslušné městské části  i způsob a rozsah užití 
znaku městské části, a to v návaznosti na položku ceníku vydaného dle čl. 6 této obecně 
závazné vyhlášky. 

 
5) Orgány rozhodující o udělení souhlasu dle tohoto článku jsou oprávněny posoudit všechny 

okolnosti a podmínky, za kterých má k užití znaku Statutárního města nebo znaků jeho 
městských částí dojít, a za tím účelem si od subjektu žádajícího o vydání souhlasu vyžádat 
předložení potřebných podkladů. 

 
6) Udělení souhlasu  k užívání znaku Statutárního města Opavy a znaků jeho městských částí 

dle této vyhlášky je výkonem samostatné působnosti a nevztahují se na něj  obecné předpisy 
o správním řízení. Na udělení souhlasu není právní nárok.           

     
Čl. 5 

Zásady užívání vlajky Statutárního města Opavy 
 a vlajek městských částí 

 
1) Statutární město Opava, městské části Statutárního města Opavy a organizační složky  a 

právnické osoby zřízené nebo založené Statutárním městem Opavou mohou užívat vlajku 
Statutárního města Opavy a vlajky jeho městských částí. 

 
2) Vlajku Statutárního města Opavy a vlajky jeho městských částí mohou užívat i jiné subjekty. 

Při jejich užívání by měly mít vždy na zřeteli jejich význam a symboliku a užívat je tomu 
odpovídajícím způsobem.        

 
Čl. 6 

Poplatek za užívání znaku Statutárního města Opavy  
a znaků městských částí 

 
1) Poplatek za užívání znaku Statutárního města Opavy stanovuje Rada Statutárního města 

Opavy formou ceníku, který je zveřejňován na úřední desce magistrátu města a dalšími 
obvyklými způsoby. Ve výjimečných případech může Rada Statutárního města Opavy 
poplatek  snížit nebo prominout. 

 
2) Poplatek za užívání znaků městských částí Statutárního města Opavy stanovuje starosta 

příslušné městské části formou ceníku, který je zveřejňován na úřední desce úřadu městské 
části a dalšími obvyklými způsoby. Ve výjimečných případech může starosta příslušné 
městské části poplatek snížit nebo prominout. 
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Čl. 7 

Sankce 
 

1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, povinnosti stanovené 
touto obecně závaznou vyhláškou, lze ji uložit pokutu až do výše stanovené zvláštní 
předpisem .1)  

 
2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, lze ji uložit 

pokutu až do výše stanovené zvláštním právní předpisem.2)  

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Opavy č. 2/91,   o znaku a praporu města Opavy a jejich užívání, ze dne 
16. 11. 1991. 

 
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 11. 2005.  

 
 
 
 
 
 
 Ing. Václav Klučka  v.r.                                                             Ing. Zbyněk Stanjura  v.r. 
náměstek primátora                                                                          primátor 
 
 
 
 
 
 
1) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2) § 42 odst. 1 písm. a) a §46  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2005  

o užívání znaku a praporu Statutárního města Opavy a znaků a praporů městských 
částí 

Grafická vyobrazení znaku Statutárního města Opavy a znaků městských částí 
 

 
Znak Statutárního města Opavy 

 

  
Znak městské části Komárov 

 
Znak městské části Malé Hoštice  

  
Znak městské části Milostovice  

 
Znak městské části Podvihov 

 

  
Znak městské části Vávrovice 

 
Znak městské části Vlaštovičky 

  
Znak městské části Suché Lazce 

 
Znak městské části Zlatníky 

 
 
Příloha č. 2 
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obecně závazné vyhlášky č. 12/2005  
o užívání znaku a praporu Statutárního města Opavy a znaků a praporů městských 

částí 

Grafická vyobrazení praporu Statutárního města Opavy a praporů městských částí 
 

 
Vlajka Statutárního města Opavy 

 
 

  
Vlajka městské části Komárov 

 
 

Vlajka městské části Malé Hoštice 
 

  
Vlajka městské části Milostovice Vlajka městské části Podvihov a 

Komárovské Chaloupky 
 
 

  
Vlajka městské části Vávrovice 

 
 

Vlajka městské části Vlaštovičky 
 

  
Vlajka městské části Suché Lazce 

 
 

Vlajka městské části Zlatníky 

 


