Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN

č. 1/2007
Vyhláška o používání symbolů obce

Zastupitelstvo obce Zdětín na svém zasedání konaném dne 5.6. 2007 schválilo § 34a
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku. Tato vyhláška stanoví jednotné podmínky pro užívání a
schvalování znaku a vlajky obce Zdětín.

Čl.1
Obec Zdětín je na základě rozhodnutí č. 15 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne
19.ledna 2007,oprávněna používat symboly obce,které jsou jejím trvalým a výhradním
majetkem. Tato obecně závazná vyhláška jmenovitě tyto symboly určuje a stanoví
podmínky jejich používání.

Čl.2
Symboly obce
Symboly obce jsou:
Znak obce (historicky doložený) jehož tvar a podoba byla schválena vexilologickou komisí
PČR
Prapor nebo vlajka obce,jehož tvar a podoba byla schválena vexilologickou komisí PČR

Čl.3
Zhotovení originálů symbolů obce zajišťuje pouze OÚ obce Zdětín a na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce. Zneužití symbolů obce a jejich případné padělání je
zakázáno. Chráněna jsou i autorská práva tvůrců originálů a zpracovatelů.

Čl.4
Znak obce
Dvě stříbrné ruce v brnění na červeno zlatě polceném štítě,svatováclavskou korunouatribut sv. Václava,který je znázorněn na obecní pečeti.Dvě lilie připomínají že se obec
skládá ze dvou dříve samostatných obcí.Lilie je rovněž atributem sv. Anny,které je
zasvěcena místní kaple.Na horní části modré pole znázorňující říčku Romži,která tvoří
severní hranici obecního katastru

1

Čl.5
Vlajka nebo prapor obce
List tvoří tři vodorovné pruhy , žlutý , modrý a červený , v poměru 1 : 3 : 1.V modrém
pruhu knížecí čepice ozdobená křížkem mezi dvěma bílými liliemi.Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3.
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Čl.6

Používání symbolů obce
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může obecní úřad ve Zdětíně
podle §34a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,jakož i
organizace obcí založené,řízené a spravované,užívat znaku obce Zdětín(dále jen
obecního znaku)
2. Jiné orgány,organizace a zařízení,právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní
znak jen se souhlasem zastupitelstva obce
3. Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti
obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku obecní úřad,po předchozím
souhlasu zastupitelstva obce
4. Při společném užívání státního a obecního znaku, musí být znak obce vždy
s pohledu pozorovatele vpravo(heraldicky vlevo) od státního znaku,či pod ním.
5. Obecního znaku lze užívat zpravidla:
• V záhlaví významných listin a písemných dokumentů
• K vnějšímu označení budov(místností),pokud není předepsáno užívání
státního znaku
• Na orientačních a propagačních tabulích
• Na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jím
založených,řízených nebo spravovaných a propagačních tiscích a publikacích
obecního charakteru
• Na upomínkových předmětech
6. Užívání znaku obce pro komerční účely je možné výhradně se souhlasem obce,
která posuzuje každý požadavek jednotlivě a dbá, aby nedošlo k znevážení znaku
obce. Využití znaku obce pro komerční účely je možné pouze za úplatu, jejíž výši
určí zastupitelstvo obce vždy jednotlivě.
7. Znak obce nesmí být užívány v jiné podobě než v podobě stanovené v čl. 4.
Užívání vlajky obce
1. V souladu s § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů,není k užívání vlajky obce nutný souhlas obce.
2. Je-li vlajka obce vyvěšena spolu se státní vlajkou*,je stát. vlajka z pohledu
pozorovatele vpravo
3. Slavnostní obecní vlajka má mimořádné postavení a díky tomu se řídí režimem
platným pro znak.
4. Vlajku obce se doporučuje užívat zejména při slavnostních příležitostech,
významných jednáních, setkáních a dalších událostech mezinárodního,
regionálního i obecního charakteru.
5. Vlajka obce nesmí být užívána v jiné podobě než v podobě stanovené v čl. 5.
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* způsob užívání státní vlajky: Při vodorovném věšení směřuje klín vpravo z pohledu pozorovatele, t.j. modrý klín je v levé
části a špička ukazuje vpravo. Pokud se vlajka věší svisle, je bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele a klín směřuje vždy dolů.

Sankce

Čl.8
1. Užívání obecního znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům,kteří nedodržují
stanovené podmínky neboje užívají nevhodným způsobem
2. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí obecní úřad.
3. porušení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek na úseku všeobecné
vnitřní správy s možností uložit pokutu podle §42 odst. 2 zákona č.200/1990Sb.,o
přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,případně jako přestupek proti pořádku
ve věcech územní samosprávy s možností uložit pokutu podle § 46 odst.3 zák.
č.200/1990Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

Čl.9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21.června 2007

Robert KŘÍŽ
starosta

Zdeňka KVAPILOVÁ
místostarostka

vyvěšeno : 6.6.2007
sejmuto : 21.6.2007
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příloha č. 1

ŽÁDOST
O UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM ZNAKU OBCE ZDĚTÍN

Fyzická/právnická osoba: ................................................................................
Místo podnikání/sídlo: ....................................................................................
IČ:............................ DIČ:.....................
Odpovědná osoba: .......................Telefon: ............................E-Mail: ...................
Stručná charakteristika užití znaku Obce Zdětín:

Podmínky povolení použití znaku Obce Zdětín:
1. Fyzická/právnická osoba se zavazuje užít znaku Obce Zdětín pouze pro výše uvedené
účely.
2. Fyzická/právnická osoba se zavazuje vyobrazit znak přesně dle schváleného
grafického návrhu.
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 pro užívání znaku a vlajky Obce Zdětín

Datum:..................... Podpis: .........................
Číslo žádosti: .................................. Žádost doručena dne: .................................

Pozn.: Žádosti můžete směřovat poštou na adresu: Obecní úřad Zdětín,Zdětín 49,798 43
Ptení
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