OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2015 o znaku a praporu obce Třebosice a jejich užívání
Obec Třebosice po schválení obecním zastupitelstvem dne 27. dubna 2015 podle ustanovení §
12 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění a v souladu s rozhodnutím předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Č.j. PS2015/4271 ze dne 15. 4. 2015 tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 1
Znak a prapor obce.
1. Znakem obce je v červeném štítě zlatá kozlí hlava nad stříbrným vlnitým břevnem.
2. Praporem obce je červený list s vodorovným vlnitým pruhem se třemi vrcholy a
dvěma prohlubněmi, vycházejícím ze sedmé osminy žerďového okraje listu. Nad ním
v žerďové polovině listu čelně žlutá kozlí hlava. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
3. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou Přílohou č. 1 této vyhlášky a jsou v originále
uloženy na Obecním úřadě Třebosice.
Článek 2
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad Třebosice podle § 5
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jakož i organizace obcí založené nebo řízené užívat
znaku obce.
2. Jiné subjekty mohou užívat obecní znak jen se souhlasem obecního zastupitelstva.
3. Svolení k užívání obecního znaku se vydává na základě odůvodněné žádosti
obsahující popis užití a barevný nákres a způsob umístění (Příloha č. 2).
4. Obecního znaku lze užívat zpravidla:
a. v záhlaví obcí vydaných dokumentů,
b. k vnějšímu označení obecních budov a místností, pokud není předepsáno užívání
státního znaku,
c. na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených nebo
řízených,
d. na orientačních a propagačních tabulích,
e. na propagačních tiscích, publikacích a upomínkových předmětech.
Článek 3
Užívání praporu obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce Třebosic užívá obec a
organizace jí založené nebo řízené.
2. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných
jednáních a setkáních a dalších událostech, mezinárodního, celostátního, regionálního
i obecního charakteru.

Článek 4
Sankce
1. Užívání obecního znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují
stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou a podmínek uvedených
v příslušném souhlasu k užívání znaku a praporu se postihuje podle zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích v úplném znění § 58 zákona č. 128/2000 Sb.
Článek 5
Závěrečné ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2015.
Ve Třebosicích 27. 4. 2015

…………………………………………

……………………………………………..

Mgr. Jan Václavík,

Ladislav Skřek,

starosta obce Třebosice

místostarosta obce Třebosice

Příloha č. 1

Znak obce:

Vlajka obce:

Příloha č. 2

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku
Obce Třebosice
Obec Třebosice
Třebosice 12
530 02 Pardubice
Příjmení a jméno žadatele: _____________________________________________________
Firma: _____________________________________________________________________
IČO: _______________________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Telefon/e-mail: _____________________, _________________@_____________________
Znak Obce Třebosice bude užit za účelem:

Podmínky užití znaku obce:
Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem,
kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.
Vyjádření spolu se znakem města chci obdržet:
a) elektronickou poštou na adresu: _______________________________________________
b) osobně po telefonické domluvě: _______________________________________________
(na vlastním médiu CD, FLASH)
Povinná příloha: Barevný nákres a způsob umístění obecního symbolu
Vyjádření Obce Třebosice:
Podle §34a odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, mohou jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Povolení k užití znaku
obce uděluje po vyjádření zastupitelstvo Obce Třebosice . O rozhodnutí zastupitelstva Obce
Třebosice bude žadatel neprodleně informován.
V Třebosicích dne _____________

_________________________________
podpis žadatele

