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1 Úvod



Jednotný vizuální styl města Nový Jičín spoluvytváří 

image města, pomáhá zvyšovat povědomí o jeho 

charakteru, síle i prosperitě a je nástrojem efektivní 

prezentace města vůči veřejnosti.

Jednotný vizuální styl je tvořen uceleným souborem 

značek, symbolů, barev, písma, grafických prvků 

a souborem pravidel a principů pro jejich použití, 

jejichž dlouhodobé dodržování vede k budování 

povědomí o značce a zvyšování její důvěryhodnosti.
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Jak pracovat s manuálem jednotného 
vizuálního stylu
Tento manuál je závazným předpisem 

pro používání jednotného vizuálního stylu 

města Nový Jičín. Stanovuje parametry 

pro užívání značky města. Obsahuje soubor 

pravidel, principů a doporučení pro vytváření 

formálních i méně formálních výstupů města.

Tato pravidla závazně stanovují, jak postupovat 

při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu, 

při realizaci tiskových materiálů i při tvorbě, 

aplikaci a užívání jednotlivých grafických prvků, 

které značku spoluvytváří, v různých formátech 

a na různých nosičích. 

Manuál jednotného vizuálního stylu města Nový Jičín

© 2021 Město Nový Jičín / www.novyjicin.cz / Verze 1.01.

Vytvořili: Plus Design & Marketing s.r.o. a Jan Bartoň / www.plusdesign.cz / www.jnbn.cz
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V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Tato pravidla je nutné respektovat, aby byla 

zachována nastavená historická kontinuita značky 

a dlouhodobá jednotná komunikace města.

Manuál, fonty a ikony jsou dostupné 

ke stažení na webu www.novyjicin.cz 

v sekci Symboly města. 

www.novyjicin.cz/symboly-mesta/

zdenek.petros@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Mgr. Zdeněk Petroš
Vedoucí organizačního odboru



2 Značka



Značka města Nový Jičín tak, jak ji stanovuje tento manuál, 

vychází z historických souvislostí a znaku města Nový Jičín, 

který je nadále používán. Provedení značky odkazuje a reflektuje 

historické souvislosti, které s veškerou odpovědností 

transformuje v použití v moderních médiích a nosičích. 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali za odborné přispění 

panu PhDr. Karlu Müllerovi, řediteli Slezského zemského archivu 

v Opavě, pod jehož záštitou značka města vznikla.

Přebíráme štafetu předchozích  
generací historického města 
Nový Jičín
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Historie znaku Nový Jičín

1599
Znak města z městské 
valchy. Podoba městského 
znaku je známa z pečeti již 
z konce 14. století.

1613
Pamětní deska se znakem  
Nového Jičína.

1672
Pečetidlo
Nového Jičína.

1398
Nejstarší vyobrazení 
novojičínského znaku 
na pečeti z roku 1398.

Podívejte se s námi, jak se znak města postupně vyvíjel. Historické ukotvení značky města 

Nový Jičín je nezpochybnitelné. Ctíme historickou kontinuitu toho, co vytvořily generace 

před námi. A pomyslnou štafetu přebíráme i v 21. století.
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1885—1886
Beskydské divadlo
v Novém Jičíně.

1929—1930
Přestavba radnice
v Novém Jičíně
(ozdobné mříže).

1891
Pamětní mince
Nového Jičína.

1672
Pečetidlo
Nového Jičína.

2021
Manuál jednotného
vizuálního stylu města
Nový Jičín.
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Všechny povolené verze znaku
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Základní varianta 
znaku města Nový Jičín

Nejběžnější – základní – varianta

znaku města. Značku tvoří tři nedílné

části. Název města Nový Jičín, který

je v levé části svislou čarou oddělen

od grafického prvku značky – symbolu

odkazujícího na heraldický znak města.

Jednoduché ztvárnění symbolu je

nejvhodnější variantou pro použití

ve všech současných výstupech města.

A1 A2 A3
Více viz tabulka „Všechny povolené verze znaku“ 

na straně 13 
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Tuto variantu lze u různých příležitostí 

ozvláštnit náhradou střely za odpovídající 

symbol (Zdravé město Nový Jičín, 

Městská policie Nový Jičín, ProSenior 

Nový Jičín, nebo více v „Nebojme se

experimentovat” na stranách 22–24).

Tuto základní variantu lze používat 

s popiskem „Nový Jičín“, s jakýmkoliv 

doplňujícím popiskem za svislou čarou 

a také bez popisku. 
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Barevnost

Základní barevnost znaku tvoří černá barva. 

V případě, kdy se logo nebo logotypy vyskytují 

na tmavém pozadí, je možné využít inverzní 

– bílou variantu (str. 17).

V rámci variability grafických výstupů je

možné využívat také základní barvy (viz

strana 34). V případě vybraných městských

organizací je možné volit barvy na straně 37.

U barevné varianty znaku ve štítu je vždy 

nutné zachovat barvy definované na straně 35.
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Verze ve štítu B1 B2 C2
Více viz tabulka „Všechny povolené verze znaku“ 

na straně 13 

C1

Další variantou znaku Nový Jičín je verze ve štítu. 

Tu je možné používat s popiskem i bez popisku 

„Nový Jičín“ a v jednobarevné i barevné 

variantě. Doporučujeme ji používat především 

u schválených propagačních produktů, u kterých 

chceme podtrhnout historickou hodnotu. V běžné 

komunikaci by měla být používána střídmě. 
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Výjimečné používání 
varianty znaku

Erbovní verzi je možné používat jen ve výjimečných 

případech, především u schválených propagačních 

produktů, u kterých chceme podtrhnout historickou 

hodnotu. V běžné komunikaci by neměla být používána. 

Tato verze se používá bez nápisu „Nový Jičín“ a je možné 

ji aplikovat pouze v této barevné variantě. 

Erbovní verze 
znaku Nový Jičín

C3
Více viz tabulka „Všechny povolené verze znaku“ 

na straně 13 



Manuál jednotného vizuálního stylu města Nový Jičín 20

Ochranná zóna znaku 
města Nový Jičín
Ochranná zóna logotypu je prostor, do kterého nemohou zasahovat žádné cizí objekty, grafické prvky, 

fotky, text apod. Doporučuje se ochrannou zónu používat větší než předepisuje manuál. Ochranná zóna 

značky je definována velikostí čtverce Q, který vznikne následujícím způsobem – viz obrázek. 

QQ



Manuál jednotného vizuálního stylu města Nový Jičín 21

Srovnání původní 
a nové verze

původní,
stará verze znaku

aktuální, 
nová podoba znaku



Nebojme se  
experimentovat
Znak města byl v minulých stoletích používán s úctou, ovšem hravost občanů  

při jeho aplikacích nezapřeme. Nechceme být zkostnatělí a uvědomujeme si, jak  

je žádoucí používat značku města i nadále kreativními způsoby – samozřejmě vždy 

v rámci stanovených pravidel, veškeré slušnosti, nastavené tonality, bez deformací 

a s úctou ke značce jako takové. Hravost značky je možné projevit např. symbolikou 

městských pivních slavností, významných výročí a dalších událostí.





Fantazii se meze nekladou
Zapojení vánočního motivu je dalším příkladem, jak projevovat hravost při práci se 

znakem města a zároveň jej používat s úctou. Chceme, aby se znak stal lidem blízký, 

vyjadřoval příjemné emoce a pomáhal občanům identifikovat se s městem Nový Jičín.
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Prapor města Nový Jičín
Konečný vzhled městského praporu byl vybrán městským 

zastupitelstvem 21. listopadu 1996 ze čtyř návrhů, které 

pro město zpracoval pan Jan Zemánek s použitím prvků 

historického znaku města.

List tvoří červená žerďová část s polovinou zavinuté střely, 

vlající část je bílá se zeleným svislým vlnkovitým pruhem 

se třemi prohlubněmi a dvěma ostrými vrcholy. Zelený 

pruh na středu přiléhá k bílé zavinuté střele.

Prapor byl schválen podvýborem pro heraldiku a následně 

Poslaneckou sněmovnou a 18. listopadu 1997  

byl slavnostně předán starostovi města.
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Nepovolená
použití znaku

Povolené podoby znaku města Nový Jičín jsou stanoveny 

tímto manuálem. Jakékoliv další úpravy jsou nepřípustné. 

Není dovoleno značku jakkoliv deformovat, nedodržovat 

dostatečný kontrast od pozadí, barevně měnit nebo měnit 

typografii. 

město 
Nový Jičín
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město 
Nový Jičín

Nepovolená
použití znaku ve štítu



3 Jazyková tonalita



Vedle značky, symbolů a barevnosti je tonalita komunikace nedílnou součástí 

ztvárnění značky. Usnadňuje každodenní rozhodování o tom, co a jak napsat; 

zejména v méně formálních výstupech (např. sociální sítě) a komunikačních 

kampaních (cestovní ruch). Pomáhá budovat důvěru ve značku. Stanovuje 

konzistenci a odlišitelnost komunikace.
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Jazyková tonalita
Město Nový Jičín komunikuje s veřejností zásadně 

následujícím způsobem:

Zásadně vykáme, všech, se kterými komunikujeme, si vážíme.

V komunikaci jsme konzistentní, používáme jednotný jazyk, 

nerozlišujeme žádné segmenty a skupiny.

Jsme značka s bohatou historií, proto je komunikace na úrovni, 

zároveň však odlehčená, nebrání se kreativním a odvážnějším 

konceptům.

Komunikujeme čistě, slušně, jasně, stručně a výstižně.

Nepolemizujeme, nejsme ofenzivní.
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formální

profesionální

vážná

neosobní

věcná

stručná

neformální

uvolněná

humorná

přátelská

košatá

obsáhlá

Tento postup pomáhá profilovat značku města 

v souladu s jeho tradicí a historickým zázemím 

a zároveň jako značku sebevědomě reflektující 

moderní výstupy a komunikační kanály.



4 Barevnost



Základní a doplňkové barvy usnadňují identifikaci města na úrovni všech výstupů. 

Značku města Nový Jičín reprezentují čtyři základní barvy, které volně vychází 

z barev heraldického znaku města Nový Jičín. Doplňkové barvy se využívají 

pro komunikační materiály města (letáky, brožury, merkantilní tiskoviny apod.). 
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Základní barvy

CMYK 16% 100% 99% 7%

HEX/HTML C22027

RGB 194 32 39

PANTONE 7621C

100% 80% 35% 25% 

HEX/HTML 123B62

RGB 18 59 98

PANTONE 294C

CMYK 84% 34% 84% 26% 

HEX/HTML 236A45

RGB 35 106 69

PANTONE 7733C

CMYK 25% 37% 73% 2%

HEX/HTML BF9B5D

RGB 191 155 93

PANTONE 7562C
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Barvy znaku Nového Jičína 
ve štítové verzi

CMYK 79% 0% 100% 0%

HEX/HTML 1FB24B

RGB 31 178 75

PANTONE 361C

CMYK 5% 99% 95% 0%

HEX/HTML E3232B

RGB 227 35 43

PANTONE 185C

CMYK 95% 65% 22% 7%

HEX/HTML 0A5B8C

RGB 10 91 140

PANTONE 7686C

CMYK 0% 0% 0% 0%

HEX/HTML FFFFFF

RGB 255 255 255

Tyto barvy lze volně  používat i při běžné 

produkci, tzn. i mimo použití ve štítu.

CMYK 0% 20% 50% 0%

HEX/HTML FDD491

RGB 253 212 145

PANTONE 361C
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V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

zdenek.petros@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Mgr. Zdeněk Petroš
Vedoucí organizačního odboru
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Barvy podle typu nebo 
slavnostní příležitosti

100% 80% 35% 25% 
HEX/HTML 123B62
RGB 18 59 98
PANTONE 294C

CMYK 84% 34% 84% 26% 
HEX/HTML 236A45
RGB 35 106 69
PANTONE 7733C

CMYK 25% 37% 73% 2%
HEX/HTML BF9B5D
RGB 191 155 93
PANTONE 7562C

Slavnostní příležitosti

Standard barva č. 2

Zdravé město Nový Jičín

CMYK 16% 100% 99% 7%
HEX/HTML C22027
RGB 194 32 39
PANTONE 7621C

Standard barva č. 1

CMYK 51% 68% 79% 64% 
HEX/HTML 432C1D
RGB 67 44 29
PANTONE 4625C

Návštěvnické centrum Nový Jičín
CMYK 28% 100% 49% 11% 
HEX/HTML A81E55
RGB 168 30 85
PANTONE 215C

ProSenior Nový Jičín



5 Typografie



Jednotná typografická pravidla usnadňují identifikovat značku napříč všemi výstupy. 

Značku města Nový Jičín charakterizuje kombinace základního a doplňkového fontu, 

která umožňuje využití ve všech komunikačních materiálech města.
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Základní písmo

Základním fontem pro typografii je font NovyJicin-Manrope*. Písmo je 

použito primárně pro značku města a definuje tím její charakter, přičemž

pro slova Nový Jičín použijeme NovyJicin-Manrope ExtraBold, pro 

doplňkové sousloví pak NovyJicin-Manrope Light. Písmo je vhodné 

používat pro nadpisy dokumentů a materiálů, komunikačních 

a prezentačních materiálů, webových stránek a pro zdůraznění 

ve sloganech, merkantilních tiskovinách apod.

* Font NovyJicin-Manrope vychází z fontu Manrope Extra Bold a Manrope Light, 
ale obsahuje upravenou délku diakritických znamének. Tato úprava byla provedena 
individuálně pro lepší oddělení diakritických znamének tečky a čárky nad znaky. 

Písmo je k dispozici také na webu www.novyjicin.cz v sekci Symboly města 
(https://www.novyjicin.cz/symboly-mesta/). 

Základní písmo: 
NovyJicin-Manrope

NovyJicin-Manrope ExtraBold
NovyJicin-Manrope Light
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Doplňkové písmo

Doplňkovým fontem jsou písma Roboto a Roboto Condensed, která jsou 

součástí Google Fonts. Písmo má volnou licenci a mají jej k dispozici 

všichni zaměstnanci města, grafici, IT pracovníci apod. Pracovníci 

města, kteří se jménem města písemně vyjadřují, jsou povinni používat 

jej podle předepsaných pravidel v běžném administrativním styku.

Doplňkové písmo: Roboto

Pokud nelze použít ani základní (NovyJicin-Manrope), ani doplňkové 

písmo (Roboto), nahradíme je systémovým písmem Arial. Systémové 

písmo je písmo, které se již nemusí znovu instalovat a má ho každý 

v počítači mezi základní nabídkou písem. Arial je tedy substitučním 

písmem k základnímu a doplňkovému písmu.

Substituční písmo: Arial



6 Kancelářské tiskoviny 
a dokumenty 



V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

zdenek.petros@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Mgr. Zdeněk Petroš
Vedoucí organizačního odboru
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V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

4 základní pravidla
tvorby dokumentů
Existují 2 základní formáty dokumentů: 
1) verze se znakem v levém horním rohu a dlouhou vertikální čárou v levé části dokumentu, 
2) verze se znakem v levém horním rohu, ale bez následné vertikální čáry.

Pravidlo č. 1: Formát

Základním fontem pro typografii je font NovyJicin-Manrope. Pokud to není možné 
a softwarové omezení znemožňuje použití tohoto základního fontu, je možné 
alternativně použít buď font Roboto, nebo jako poslední možnost font Arial.

Pravidlo č. 3: Písmo

Základní barvou v dokumentech je černá. Znak města a vertikální čáru je možné
používat také v červené a modré barvě (viz str. 37), nebo pro slavnostní příležitosti
ve zlaté barvě. Je také možné používat barvy městských organizací (str. 37).

Pravidlo č. 4: Barvy

Vertikální čáru používáme:
1) v plné délce vycházející přímo z loga (doporučeno pro negrafiky),
2) odděleně od loga, a to v délce začínající spolu s textem (v A4 formátu 10 mm od horní hrany).

Pravidlo č. 2: Vertikální čára
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V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Pravidlo č. 1: 
Formát

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, aby byli 

ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována povodňová 

linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s městsk-

ou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala do obytné zóny. 

Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části Žilina,“ informoval 

tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se voda a 

bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň pov-

odňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku povodně. 

Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, nevstupovali a 

nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Vertikální čára u tiskovin není vyžadována. 
Je dovolena varianta s i bez linky. 

Existují 2 základní formáty dokumentů: 

1) verze se znakem v levém horním rohu a dlouhou vertikální  
čárou v levé části dokumentu, 

2) verze se znakem v levém horním rohu, 
ale bez následné vertikální čáry.

Formát s vertikální čárou doporučujeme používat zejména
v případě slavnostních dokumentů a dokumentů, u nichž
dochází k tisku v menším množství (např. pozvánky na vítání
občánků apod.). Verzi bez vertikální čáry doporučujeme
používat u běžných úředních dopisů, listů tištěných ve větším
množství či frekvenci, úřední dokumentace, dokumentů
v elektronické spisové službě města apod.

Obě dvě verze umožňují použití patičky. 



V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, aby byli 

ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována povodňová 

linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s městsk-

ou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala do obytné zóny. 

Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části Žilina,“ informoval 

tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se voda a 

bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň pov-

odňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku povodně. 

Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, nevstupovali a 

nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Ve formátu A4 doporučujeme umístit 
začátek čáry 100 mm od horní hrany
(více viz str. 47).

20 mm

20 mm25 mm

30 mm
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V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Adresa
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí. 1/1
741 01   Nový Jičín

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Pravidlo č. 2: 
Vertikální čára
Pokud si přejete použít vertikální čáru, ale nevíte, jak dodržet 

estetické vyznění dokumentu, použijte variantu pro negrafiky, tzn. 

plnou vertikální čáru bez přerušení vedoucí přímo z loga až na spodní 

hranu dokumentu.

Vyznáte-li se v grafických pravidlech, můžete pracovat s vertikální 

čárou, která začíná spolu s textem – ve formátu A4 doporučujeme 

umístit začátek čáry 100 mm od horní hrany. U ostatních formátů 

dokumentu je potřeba dodržovat poměrová pravidla.

Pro zdůraznění patičky dokumentu je možné použít vertikální čáru 

pouze v prostoru zápatí. Vždy však dobře zvažte celkový estetický 

dojem dokumentu.

Vertikální čára musí být vždy a ve všech případech stejně široká jako 

čára v logu. Musí být umístěna ve stejné vzdálenosti od levého okraje 

dokumentu jako čára v logu. Není možné použít jiné přerušování 

a délky vertikální čáry, než je stanoveno pomocí těchto pravidel.

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.
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Pravidlo č. 3: 
Písmo
Základním fontem pro typografii je font 

NovyJicin-Manrope. Pokud softwarové 

omezení znemožňuje použití tohoto 

základního fontu, je možné alternativně použít 

buď font Roboto, nebo jako poslední možnost 

font Arial.

Dále je v dokumentech doporučeno využívat 

pouze základní tloušťku písma a na zvýraznění 

důležitých informací silnou tloušťku písma. 

Kurzíva či podtržení pro zdůraznění textu 

většinou ani není nutné. Díky eliminaci kurzívy 

a podrtržení zůstanou dokumenty přehledné 

a reprezentativní.

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, aby 

byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivována 

povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

V Novém Jičíně zasedá povodňová komise

Kvůli vzestupu hladin vodních toků byla v Novém Jičíně svolána povodňová komise města. 

Občané byli vyzváni prostřednictvím městského rozhlasu, webu města a sociálních sítích, 

aby byli ostražití a sledovali aktuální informace. Zároveň byla na čísle 731 136 431 aktivová-

na povodňová linka.

„Ráno byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Zrzávce, Jičínce a Rakovci. Hasiči s 

městskou policií navezli pytle s pískem k břehům potoka Rakovec, aby se voda nedostala 

do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Základní font: NovyJicin-Manrope Doplňkový font: Roboto

Substituční font: Arial



Pravidlo č. 4: Barvy
Základní barvou v dokumentech je černá. Znak města a vertikální čáru je možné používat také v červené a modré barvě (viz str. 37), 

nebo pro slavnostní příležitosti ve zlaté barvě. Je také možné používat barvy městských organizací (str. 37).
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA NOVÝ JIČÍN – PŘIHLÁŠKA 
 

V případě Vašeho zájmu o obřad „Vítání občánků“ zašlete vyplněnou přihlášku na email: 

Bc. Kateřina Redlová, tel.: 556 768 217 

e-mail: katerina.redlova@novyjicin.cz 

nebo na adresu:  

 

Město Nový Jičín 

Odbor školství, kultury a sportu 

Divadelní 1 

741 01 Nový Jičín 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………………..……………………... 

Datum narození: .…….……………………………………..…………………………………………………………………….... 

Jméno a příjmení matky: ……………………………….…………………………………………………………...………... 

Jméno a příjmení otce: ……………………………………………………………………………………………….…………. 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

Kontakt (telefon/email): …………………………………..…………………………………………………….………………. 

Adresa k zaslání pozvánky na obřad „Vítání občánků“ (pokud se liší od bydliště):  

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem z důvodu „přípravy a 
plnění smlouvy“. Na této akci může být pořizováno audio, video a fotodokumentace a 
zveřejňováno z důvodu „veřejného zájmu“ za účelem kulturně společenské propagace města 
Nový Jičín. Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na 
www.novyjicin.cz . 

 

Datum: ………………………..    ……………………..………………………… 

       podpis zákonného zástupce 

 

Výběrové řízení č. 18/2020 - referent(ka) VS na úseku životního 
prostředí 

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

referent(ka) veřejné správy na úseku životního prostředí 

Charakteristika práce: Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o odpadech ve správním 
území obce s rozšířenou působností, připravuje návrhy obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, zpracovává statistické výkazy, podává informace dle zákona o právu 
na informace o životním prostředí a dle zákona o svobodném přístupu k informacím ve 
svěřené oblasti, v samostatné působnosti pro oblast odpadového hospodářství, zejména 
navrhuje opatření k optimalizaci nakládání s odpady a podílí se na jejich realizaci, sleduje 
náklady a příjmy, upozorňuje na nestandardní vývoj, spolupracuje na přípravě rozpočtu a 
kontroluje věcnou správnost při jeho čerpání, sleduje a navrhuje změny Plánu odpadového 
hospodářství obce, aktualizuje počítačové databáze a informuje veřejnost o trvalých i 
dočasných změnách v oboru, řeší přestupky ve svěřené oblasti. 

Místo výkonu práce: Nový Jičín 
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou 
Platová třída: 10*) 
Předpokládaný nástup: 01.01.2021, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení 

Požadované předpoklady pro výkon práce: 

• uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: 

o fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
o  je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým 

pobytem v České republice, 
o ovládá jednací jazyk, 
o je svéprávná, 
o je bezúhonná. 

Další předpoklady a požadavky: 

• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání, 

Dopisní obálky
Základní 
varianta: 

černá

Slavnostní 
varianta:

zlatá

Alternativní 
varianta: 
červená

Alternativní 
varianta: 

modrá

 

 

Zápis č. 6/2020 

z jednání Komise pro otevřené město Rady města Nový Jičín  

______________________________________________________________________ 
 
Zaevidováno v EED pod č.j.  

 

Jmenný seznam přítomných a nepřítomných členů komise:  

Přítomni členové:  

Nepřítomni členové omluveni:  

Nepřítomni členové neomluveni:  

Tajemník komise:  

Hosté:  

 

Před zahájením schůze bylo přítomno 10 členů komise z celkového počtu 14 členů komise. 

Komise byla usnášeníschopná.  

 

 
 
Usnesení: Komise schvaluje předložený program jednání komise.  
Hlasování:  

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Zápis z jednání komise provede tajemník, který rozešle zápis elektronicky všem členům 

komise. 

 

Nový Jičín 30.11.2020 

 
Zapsal:   
 
………………………………….……………   
                         
Předseda komise:  Mgr. Radovan Jansa 
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do obytné zóny. Pracovníci technických služeb zase dodali pytle s pískem do městské části 

Žilina,“ informoval tajemník povodňové komise Lumír Balaryn.

V Žilině voda zatopila část komunikace, zahradu a sklepy mateřské školy. V Bludovicích se 

voda a bahno dostaly na místní silnici.

„Strážníci již včera zvedli most v Žilině, takže je mimo provoz. A přestože už byl třetí stupeň 

povodňové aktivity odvolán, stále sledujeme situaci a připravujeme se na možnost vzniku 

povodně. Žádáme občany, aby uposlechli pokyny povodňových orgánů, policie a hasičů, 

nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst, “ řekl starosta Nového Jičína 

Stanislav Kopecký.

19.06.2020

Marie Machková, tisková mluvčí

Faktura č. 21/019/2020

Faktura

Jméno Tomáš Sklalík Ateliér s.r.o.
Adresa Radkov 180
PSČ 747 84                                             Radkov
Telefon
IČO 03987841
DIČ

Hotově
Šekem
Kredit. kartou
Běžný účet KB Nový Jičín

Účet: 326801
Kód banky: 0100

Vystavení 17.09.2020
Zdanitel. plnění 19.09.2020
Splatnost 01.10.2020

Smlouva č.
Vystavil L. Lešánková

město 

Odběratel Datum

Způsob platby

Množ. Popis Cena / ks Sazba 
DPH

DPH Cena vč. DPH

1 Oprava zablokovaných dveří 
hlavního vstupu do budovy 
radnice

1 416,00 Kč 21% 297,36 Kč 1 713,36 Kč

Rozpis DPH:

Sazba Základ Daň
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 1 713,00 Kč

Rozpočtová sazba: 0381 019 6171 5169

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit použitím dostupných 
hasebních prostředků.

Zpozoruje – li v místě požáru osoby, je povinen učinit všechna dostupná opatření, vedoucí k záchraně lidských 
životů. Není – li schopen požár sám uhasit je povinen vyhlásit
POŽÁRNÍ POPLACH

Požární poplach se pro zaměstnance postiženého pracoviště vyhlašuje voláním „HOŘÍ“ a následně  
neprodleným ohlášením vzniku požáru na ohlašovnu požáru, což provede telefonem na číslo
150

při ohlášení musí uvést : 
- kdo požár hlásí, jméno a příjmení
- kde hoří
- co hoří, rozsah požáru
- číslo telefonu odkud se volá
- vyčkat zpětného dotazu.

Při hašení elektrických zařízení se musí naprosto bezpečně vypnout el.proud.
Jinak se použije VÝHRADNĚ hasicích přístrojů sněhových, práškových, halonových.

Použití přístrojů VODNÍCH, PĚNOVÝCH a VODY při nevypnutém el.proudu
je životu nebezpečné.

Zaměstnanci, jejichž pracoviště bylo požárem zasaženo, jsou povinni opustit ukázněně pracoviště a podle pokynů 
velitele zásahu nebo vedoucího pracoviště provádět evakuaci ohrožených osob, materiálů a podílet se na hasebních 
pracích.

Nouzová telefonní čísla:  tísňové
Ohlašovna požáru   150
Jednotné evropské číslo  112
IZS, OPIS HZS MSK     950 739 841, 950 739 842, 950 739 844
Lékařská pomoc   155    556 771 045
Elektrárna poruchové      840 850 860
Vodárna poruchové      840 111 125
Plynárna poruchové  1239
Policie ČR   158    974 735 651
Městská policie   156    556 768 280

Při vzniku požáru zachovejte klid, rozvahu, dbejte své osobní bezpečnosti a bezpečnosti svých spoluzaměstnanců.
Každý požár i bez škody musí být ohlášen na operační a informační středisko HZS MSK (IBC)
telefon  950 739 841, 950 739 842, 950 739 844

Zpracoval: Karel Benda odborně způsobilá osoba požární ochrany č. osv. Z - 510/97

V Novém Jičíně dne: 1.3.2020       starosta města
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Vizitky
Představujeme pravidla 

pro tvorbu vizitek. Přední 

strana může být použita 

s nebo bez QR kódu. 

Zadní strana obsahuje 

znak města Nový Jičín.
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pavel.kasuba@novyjicin.cz
+420 556 768 301

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Bc. Pavel Kašuba
Správce webových stránek

zdenek.petros@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Mgr. Zdeněk Petroš
Vedoucí organizačního odboru

ondrej.syrovatka@novyjicin.cz
+420 556 768 229
+420 733 143 791

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Mgr. Ondřej Syrovátka
2. místostarosta / 2nd Deputy Mayor 

zaměstnanci
městského úřadu

vedoucí
odborů

vedení
města

přední
strana

zadní
strana
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jan.novak@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Jan Novák
Administrativní pracovník

Návštěvnické centrum ProSenior

Městská policie
Nový Jičín

jan.novak@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Jan Novák
Administrativní pracovník

Zdravé město
Nový Jičín

přední strana

zadní strana
(barevná nebo 
bílá varianta)

jan.novak@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Jan Novák
Administrativní pracovník

Návštěvnické centrum
Nový Jičín

jan.novak@novyjicin.cz
+420 556 768 305
+420 603 575 905 

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01  Nový Jičín 

Jan Novák
Administrativní pracovník

ProSenior
Nový Jičín
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Vizitky městských organizací
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Jmenovka
Jan
Novák

Městský úřad



7 Prezentační a dárkové předměty
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Historie 
na každém 
kroku

www.novyjicin.cz
        novyjicin

Historie 
na každém 
kroku

www.novyjicin.cz
        novyjicin

Roll-up
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Plakáty
a další tiskové
dokumenty
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čtvrtek 5. listopadu 2020 od 16:00 h
aula radnice MěÚ Nový Jičín

Nový vizuální styl 
města Nový Jičín

www.novyjicin.cznovyjicin

Představení nového jednotného vizuálního stylu města Nový Jičín. Prezentace modernizované podoby  
znaku města Nový Jičín, jak bude používán na sociálních sítích a při dennodenní komunikaci s veřejností.

Součástí projednání je vyhodnocení soutěže o zajímavých místech, kde je vyobrazen městský znak  
a historická exkurze do vývoje znaku města, kterou přednese Karel Müller, ředitel Zemského archivu  
v Opavě a člen expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku Parlamentu České republiky.

čtvrtek 5. listopadu 2020 od 16:00 h
aula radnice MěÚ Nový Jičín

Vystoupení folkórního
souboru Moravěnka

www.novyjicin.cznovyjicin

www.novyjicin.cznovyjicin

čtvrtek 5. listopadu 2020 od 16:00 h
aula radnice MěÚ Nový Jičín

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed 
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. 

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Změny 
v odpadovém
hospodářství

U plakátů a tiskových dokumentů doporučujeme aplikovat podkladový obrázek na celou plochu (100 %). V případě, 

že by tato varianta vážně narušovala čitelnost textu, dokument rozdělíme symetrickým řezem v poměrech a proporcích 

naznačených níže (1/2, 1/3, 1/4 v horizontální i vertikální podobě).
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Veřejné projednání

Jak se přizpůsobit 
dopadům klimatických 
změn?

pondělí 7. září 2020 od 16:00 h
aula radnice MěÚ Nový Jičín

Obsah projednání:

představení hlavních hrozeb spojených s klimatickými změnami pro Nový Jičín

seznámení s možnými opatřeními na zmírnění dopadů klimatických změn

společné vytipování vhodných míst k realizaci konkrétních opatření

Veřejné projednání je součástí příprav Katalogu  adaptačních opatření, který bude napomáhat  
ve zmírňování dopadů klimatu, přizpůsobování se těmto změnám a zachování příznivých  
životních podmínek ve městě Nový Jičín. Tvorba katalogu byla zahájena anketou mezi občany  
města loni a dokončena bude po veřejném projednání letos na podzim.

novyjicin www.novyjicin.cz

Veřejné projednání

Jak se přizpůsobit 
dopadům klimatických 
změn?

pondělí 7. září 2020 od 16:00 h
aula radnice MěÚ Nový Jičín

Obsah projednání:

představení hlavních hrozeb spojených s klimatickými změnami pro Nový Jičín

seznámení s možnými opatřeními na zmírnění dopadů klimatických změn

společné vytipování vhodných míst k realizaci konkrétních opatření

Veřejné projednání je součástí příprav Katalogu  adaptačních opatření, který bude napomáhat  
ve zmírňování dopadů klimatu, přizpůsobování se těmto změnám a zachování příznivých  
životních podmínek ve městě Nový Jičín. Tvorba katalogu byla zahájena anketou mezi občany  
města loni a dokončena bude po veřejném projednání letos na podzim.

novyjicin www.novyjicin.cz
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Veřejné projednání

Jak se přizpůsobit 
dopadům klimatických 
změn?

pondělí 7. září 2020 od 16:00 h
aula radnice MěÚ Nový Jičín

Obsah projednání:

představení hlavních hrozeb spojených s klimatickými změnami pro Nový Jičín

seznámení s možnými opatřeními na zmírnění dopadů klimatických změn

společné vytipování vhodných míst k realizaci konkrétních opatření

Veřejné projednání je součástí příprav Katalogu  adaptačních opatření, který bude napomáhat  
ve zmírňování dopadů klimatu, přizpůsobování se těmto změnám a zachování příznivých  
životních podmínek ve městě Nový Jičín. Tvorba katalogu byla zahájena anketou mezi občany  
města loni a dokončena bude po veřejném projednání letos na podzim.

novyjicin www.novyjicin.cz

Externí
dokumenty
Při tvorbě všech dokumentů platí obdobná pravidla, jako v případě plakátů 

a tiskových dokumentů (viz str. 61–62). Pokud by podkladový obrázek 

narušoval čitelnost dokumentu, rozdělíme plochu v symetrickém poměru.
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Pamětní list
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Novojičínský zpravodaj
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Označení vozidel úřadu



Obsah
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Tubusy
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Sešity, bloky
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Tašky
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Igelitové tašky
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Flash disk
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Propiska
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Nápojové láhve 
a hrnky

Fantazii se meze nekladou. Nápojové láhve, 

hrnky, plecháčky; možností je mnoho. Použít 

se dá buď samostatné logo, nebo je možné 

hrát si s různými memy, citáty apod. Je nutné 

dodržet minimální ochranné zóny a pravidla 

znaku (nedeformovat znak apod.).
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Deštník
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Trička 
a polokošile



8 Multimediální aplikace





Elektronická pošta
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Powerpointová
prezentace
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Newsletter
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Smyčka do TV (úřední budova, MHD)
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Sociální
média



Standardní zprávy

Výstražné zprávy



9 Orientační systém
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Plán kanceláří – mezipatro

VSTUP

1

2

3

4

9

10

11

12

13

14

Lešánková Lenka
Horáková Marcela

Odbor 
organizační
Oddělení hospodářské 
správy a krizového řízení

Odbor 
organizační
Oddělení hospodářské 
správy a krizového řízení

Ing. Balaryn Lumír
Ing. Pobořil Bohuslav
Kudělka Radek

Kancelář
vedení
Úsek právní

Kancelář
vedení
Úsek právní

Kancelář
vedení města

JUDr. Veličková Dagmar

Kancelář
vedení města

Ing. Mgr. Ševčík Jan
Sigmundová Yvetta

Úsek RM, ZM,
výborů, komisí

Kancelář
vedení města

Mgr. Štěpánová Lucie

Úsek právní

Kancelář
vedení města

Mgr. Machková Marie

Úsek právní

Odbor rozvoje
a investic

Ing. Seibertová Alena

Kancelář
vedení města

Hanousková Alena

Řízení
lidských zdrojů

Kancelář
vedení města

Bc. Dvořáková Renáta
Martochová Helena

Úsek řízení lidských zdrojů

1. Orientační cedule 2. Plán kanceláří

Odd. soc. práce a veřejného opatrovnictví
Úsek činnosti v sociální oblasti

Odbor školství, 
kultury a sportu

Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností
Úsek energetika

Odd. nájmů, správy SVJ a majetkových činností
Odd. technických a ekonomických činností

3
2
1

0

Odbor dopravy
Odbor bytový

Odbor správních agend
Odbor bytový
Odd. nájmů, správy SVJ a majetkových činností

Odbor sociálních věcí

Czech Point

Odbor bytový

Odbor sociálních věcí

Pokladna, podatelna
Informace

přízemí

Jste v tomto patře

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
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Odbor organizační
Vedoucí odboru: Mgr. Zdeněk Petroš (1. patro, kancelář 103)

Oddělení hospodářské správy a krizového řízení (mezipatro, kanceláře 3 a 4)
Zajišťuje pojištění majetku, vozidel a osob pro potřeby města

Zabezpečuje zpracování informačního systému města a nástěnných ploch v budovách městského úřadu

Zajišťuje styk s podací poštou v Novém Jičíně a chod podatelny, jejíž prostřednictvím zajišťuje příjem 

a odeslání písemností úřadu

Zajišťuje nákupy materiálu, služeb a stavebních prací, jejich evidenci, výdej spotřebního materiálu

Zabezpečuje vyhotovení odborných posudků a projektových dokumentací pro potřeby města

Úsek informatiky (1. patro, kancelář 102)
Spravuje a vykonává dozor nad provozem počítačové sítě

Provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení města

Zajišťuje tvorbu a technickou správu internetových a intranetových stránek města

Zajišťuje činnosti a metodiku v oblasti správy základních registrů v podmínkách úřadů

Zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového vybavení, softwarového vybavení

1

2

3

4
9

10

11
12

14

13

Oddělení hospodářské
správy a krizového řízení

ZDE
STOJÍTE

VSTUP

MEZIPATRO

MEZIPATRO

3. Informace o odboru 4. Popisky u dveří 5. Menší orientační navigace

Odbor
správních 
agend

205
Úsek evidence obyvatel,
občanských průkazů
a cestovních dokladů

Občanské průkazy,
cestovní doklady
Úřední hodiny
Pondělí, Středa
Úterý, Čtvrtek
Pátek

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
Úřad uzavřen

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

Bezbariérový
východ

Pokladna

WC
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Odbor

Vedení města

Odbor kancelář vedení města

Odbor organizační

Odbor finanční

Odbor správy majetku

Odbor rozvoje a investic

Odbor bytový

Odbor sociálních věcí

Odbor školství, kultury a sportu

Odbor správních agend

Odbor přestupkových agend

Obecní živnostenský úřad

Odbor životního prostředí

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor dopravy

Odbor kontrolní

Interní auditor

HEX

BDA364

C0C0C0

800080

FFCC99

00FFFF

66FFCC

800000

E3232B

993366

FF9900

D60093

FFFF00

339966

0000FF

00CCFF

92D050

FFCCFF

Barva

Cílem úprav v orientačním systému města Nový Jičín 

je sjednocení, zjednodušení a zpřehlednění orientačního 

systému uvnitř budov městského úřadu Nový Jičín. 

Základní pravidla
orientačního systému

Cedule 3. Informace o odboru (viz str. 89) může 

obsahovat nanejvýš 5 nejdůležitějších popisků 

k oddělením nebo úsekům. 

Je nutné dodržovat navržené ikony (viz str. 91).

Orientační systém musí respektovat barevné verze 

jednotlivých odborů.
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Ikony pro orientační systém



10 Městské
organizace

Cílem tohoto manuálu je také zavést základní jednotící 

prvky, které jsou obsahem tohoto dokumentu, 

pro vybrané městské organizace či aktivity.

Jedná se o:

      Zdravé město Nový Jičín

      Městská policie Nový Jičín

      Návštěvnické centrum Nový Jičín

      ProSenior Nový Jičín
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11 Zdravé město 
Nový Jičín
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Oficiální verze

Více formální verze

Nový Jičín se stal členem Národní sítě Zdravých měst, aby mohl lépe 

a efektivněji spolupracovat se svými občany. Zásadami všech zdravých 

měst je také trvale udržitelný rozvoj a zdraví jejich obyvatel. Do projektu 

se může aktivně zapojit každý občan účastí na akcích pořádaných 

v rámci tohoto projektu a aktivní spoluprací na seminářích a veřejných 

fórech pořádaných k aktuálním otázkám rozvoje města.

Vizuální komunikace „Zdravé město Nový Jičín“ používá 2 verze: oficiální 

(s květinou ve znaku) a více formální (se střelou ve znaku). Základní 

barvou je tmavě zelená barva. 

CMYK 84% 34% 84% 26% 

HEX/HTML 236A45

RGB 35 106 69

PANTONE 7733C

Zdravé město
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12 Městská policie 
Nový Jičín
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Městská policie Nový Jičín vychází v tištěné formě (v merkantilních 

tiskovinách) ze standardního znaku města Nový Jičín s popisem 

za svislou čarou „Městská policie Nový Jičín“. 

Základními barvami jsou černá a modrá barva. 
Značení oděvů vychází ze standardů 

identity městské policie v rámci České 

republiky. Celorepubliková pravidla 

jsou nadřazena identitě Nového Jičína. 

Přesto všude tam, kde to je možné, 

přiblížíme se identitě města.

Značení oděvů
Městské policie
Nový Jičín

Městská policie Nový Jičín
100% 80% 35% 25% 

HEX/HTML 123B62

RGB 18 59 98

PANTONE 294C



13 Návštěvnické centrum
Nový Jičín
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Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků 

je organizační složkou města Nový Jičín a nabízí 

komplexní služby v cestovním ruchu.
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Návštěvnické centrum Nový Jičín



14 ProSenior 
Nový Jičín
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ProSenior Nový Jičín je organizační složkou města, která zajišťuje 

poskytování pečovatelské služby občanům se sníženou soběstačností 

na území města Nového Jičína.
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ProSenior Nový Jičín
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