OZV 3/2001 o znaku a praporu

Obecně závazná vyhláška
Obce Prostřední Bečva

č. 3/2001
o znaku a praporu obce Prostřední Bečva a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva se dne 21.listopadu 2001 usneslo, podle § 5 a 10 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.
Znak a prapor obce
1. Popis znaku obce (dále jen znak):
v černo-červeně polceném štítě vyskakuje ze stříbrného trojvrší na modré vlnité patě se stříbrným
vlnitým břevnem zlatý kozel s červeným jazykem.
2. Popis praporu obce (dále jen prapor):
list tvoří pět vodorovných pruhů, černo.červeně polcený, bílý, modrý, bílý a modrý, v poměru 7 : 1 : 1
: 1 : 1. Z horního bílého pruhu vyskakuje žlutý kozel s červeným jazykem. Poměr šířky k délce listu je
2: 3.

Čl. II.
Užívání znaku
1. V souladu s odst. (1) § 5 zákona může obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické
osoby užívat znak.
2. Jiné subjekty, to je právnické a fyzické osoby mohou užívat znak jen se souhlasem zastupitelstva obce.
O povolení užívat znak musí požádat písemně. V žádosti je nutno uvést důvod, místo, způsob a dobu
užívání a připojit i nákres umístění znaku.
3. Žádosti o užití znaku přijímá obecní úřad, který je předloží zastupitelstvu k rozhodnutí. Obecní úřad
potom žadatele s rozhodnutím písemně vyrozumí.
4. Znaku lze užívat zejména:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov a místností
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na propagačních tiscích a publikacích
e) na upomínkových předmětech
f) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizačních složek a právnických osob
zřízených obcí
5. Znak se smí používat pouze způsobem, který vylučuje jeho znevážení.

Čl. III.
Užívání praporu
1. V souladu s odst. (1) § 5 zákona může obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické
osoby užívat prapor.
2. Jiné subjekty, to je právnické a fyzické osoby nemohou užívat prapor bez souhlasu obce.
3. Prapor lze užívat zejména při státních svátcích, slavnostních příležitostech, významných jednáních a
setkáních, významných společenských, kulturních a sportovních událostech mezinárodního,
regionálního a místního charakteru.
4. Prapor se smí používat pouze způsobem, který vylučuje jeho znevážení.

Čl. IV.
Úplata za užívání znaku
Souhlas s užíváním znaku podle čl. 2. této vyhlášky se poskytuje za úplatu jejíž výši stanoví zastupitelstvo
obce, pokud nerozhodne jinak.

Čl. V.
Sankce
1. Užívání znaku lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky.
2. Porušení této obecně závazné vyhlášky je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů,
zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

VI.
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2002.
…………………………………….. ………………………………….
Bil František zástupce starosty Ing. Juřík František starosta obce

