Obecní vyhlášky
OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA è. 1/2003 OBCE PODOLÍ
o symbolech obce a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Podolí se usneslo na základì zákona è. 128/2000 Sb., § 5, § 16
odst. 1, o obcích v platném znìní vydat tuto obecnì závaznou vyhlášku.
Èl. 1
Obec Podolí je oprávnìna používat obecní symboly - znak a prapor, které jsou jejím
výhradním majetkem. Tato vyhláška symboly urèuje a stanoví podmínky jejich používání.
Èl. 2
Znak
Popis: V èerveném štítì se støíbrným levým koutem na zlaté vìtvi se šesti lístky støíbrný
pták.
Èl. 3
Užívání znaku
1. Znak mùže užívat obec a jí zøízené nebo založené organizaèní složky a právnické
osoby.
2. Znaku obce lze užívat:
a) k oznaèení budovy obecního úøadu a ostatních budov a objektù v majetku obce
b) v záhlaví listin a písemných dokumentù obce
c) na orientaèních a propagaèních tabulích obce
d) na pøedmìtech v majetku obce a v majetku jí zøízených nebo založených
organizaèních složek a právnických osob
e) na propagaèních tiskovinách, publikacích a upomínkových pøedmìtech vydávaných
obcí.
3. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem na základì smluvního
vztahu.
Svolení k užití znaku vydává obec na základì žádosti obsahující úèel a zpùsob jeho
užití.
Èl. 4
Prapor
Popis: List tvori dva vodorovné pruhy, èervený a bílý v pomìru 2: 1. V žerïové polovinì
èerveného pruhu bílý pták na žluté vìtvi se šesti lístky. Pomìr šíøky k délce listu je 2 : 3.
Èl. 5
Užívání praporu
Praporu obce lze užívat zejména:
1. K oznaèení budov se sídlem orgánù obce, na veøejných prostranstvích
a) pøi státních svátcích, významných dnech Èeské republiky
b) pøi významných dnech obce Podolí, slavnostních pøíležitostech nebo zvláš•
významných akcích poøádaných obcí.
Èl. 6
Zneužití symbolù obce a jejich padìlání je zakázáno. Porušení povinností se postihuje
podle obecnì závazných pøedpisù.
Vyhláška byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 28.5.2003, nabývá úèinnosti
dnem 13.6.2003.
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