OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HLUCHOV
č.l/2001
o znaku a praporu obce a jeiich užívání
Obecní zastupitelstvo v Hluchově schválilo dne 4-06.2001
v souladu s § 36 odstavec 1
písmeno f, zákona ČNR Č. 367/1990 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 16 odstavec 1 citovaného zákona tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Či. 1
Znak, prapor
1.

Znak obce Hluchov bude popisován následovně: V modrém štítě pod červenou hlavou se
třemi kužely lilie provázená dvěma
vztyčenými radlicemi, vše stříbrné.

2

Blason praporu je následující: List tvoří žerďový červený pruh široký jednu třetinu délky
listu se čtyřmi vlajícími bílými klíny s vrcholy
v žerďovém okraji a modré pole s lilií a radlicí hrotem
nahoru a ostřím k vlajícímu okraji, oboje bílé. Poměr šířky
k délce listu je 2 : 3.

3.

Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou uschovány na
obecním úřadě v Hluchově.

4.

Právo užívat znak a prapor bylo obci uděleno
sněmovny Č.
dne

rozhodnutím

předsedy Poslanecké

Či. 2
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může obecní úřad v Hluchově podle § 5
zákona 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizace obcí
založené, řízené nebo spravované, uživat znaku Obce Hluchov ( dále jen obecního znaku).
2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou UŽÍvat obecní znak
jen se souhlasem starosty obce.
3. Povolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti, obsahující
návrh barevného nákresu a způsob umístění znaku, starosta obce.
4. Obecního znaku lze užívat:

a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů obce
b) k vnějšímu označení budov ( místností ), pokud není předepsáno užívání státního
znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce, nebo organizací jí naložených,
řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru
f) na upomínkových předmětech

ČI. 3
Užívání praporu obce.
1. Pokud není předepsáno používání státní vlajky, prapor obce užívá obec, jeho orgány a
organizace
2. Pro užívání praporu jinyrm právnickými
ustanovení článku 2, odstavec 2 a 3.

a fyzickými

osobami

platí obdobně

3. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných
jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a
obecního charakteru.

ČI. 4
Úplata za užívání znaku
1.

Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud starosta obce nenařidí
jinak.Výše úplaty se stanový podle zvláštního předpisu. 1)
ČI. 5
Sankce

1.

Užívání znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené
podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.

2.

Porušení povinností
předpisů.2)

stanovených

touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních

ČI. 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne

starosta obce

1) Zákon číslo 526/1999 Sb. o cenách
2) § 48 a 42 odst. 1 písmo a) zákon ČNR č.20011990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, § 50 zák.ČNR Č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

