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OBEC VÁŽANY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
O POUŽÍVÁNÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ OBCE VÁŽANY
Zastupitelstvo obce Vážany se na svém zasedání dne 25. 7. 2007 usnesením č. 3 usneslo
vydat na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Obec Vážany je na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne
5. dubna 2007 č. j. 1097/07 oprávněna používat obecní symboly.
Symboly obce Vážany jsou:
-

znak obce
vlajka obce

jejichž tvar, podoba a složení bylo projednáno ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny při
Parlamentu České republiky.

Článek 2
ZNAK OBCE
V červeném štítě šikmo dolů položená větev jilmu se čtyřmi listy a čtyřmi plody, vše stříbrné.
Výtvarné vyobrazení znaku obce je uloženo na obecním úřadě.

Článek 3
VLAJKA OBCE
List tvoří tři vodorovné pruhy, červený, bílý a červený, v poměru 4 : 2 : 1. Z první čtvrtiny
bílého pruhu vyrůstá šikmo bílá větev jilmu se dvěma listy. Poměr šířky k délce je listu
je 2 : 3.
Výtvarné vyobrazení vlajky obce je uloženo na obecním úřadě.
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Článek 4
POUŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ OBCE
4.1. Obec Vážany a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou
užívat znak obce a vlajku obce.
4.2. Jiné subjekty mohou znak obce používat jen se souhlasem zastupitelstva obce Vážany. .
Evidencí žádostí a následných povolení používání obecního znaku je pověřena kancelář
obecního úřadu. Bližší podmínky pro užívání znaku obce budou stanoveny v rámci
uděleného souhlasu.
4.3. Ostatní subjekty mohou užívat obecní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv
bez souhlasu zastupitelstva obce.

Článek 5
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Radek K l i m e š
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 26.července 2007

Zdeněk Ď u r i n í k
starosta obce

Sejmuto dne: 13. srpna. 2007

