OBEC TATENICE

Obecn závazná vyhláška obce Tatenice .1/2002
o používání obecních symbol .
Zastupitelstvo obce Tatenice vydává dne 23.5.2002

v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona . 128/2000 Sb., o
obcích (obecní z ízení), tuto obecn závaznou vyhlášku
l.1
Obec Tatenice je oprávn na používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a
výhradním majetkem. Tato vyhláška jmenovit tyto symboly ur uje a stanoví podmínky
jejich užívání.
l.2
Obecními symboly jsou - obecní znak
- obecní prapor
jejichž tvar, podoba a složení bylo schváleno Podvýborem pro Heraldiku p i Parlamentu
eské republiky.
l. 3
Zhotovení originálu symbolu obce zajiš uje pouze Obecní ú ad v Tatenici na základ
rozhodnutí Zastupitelstva obce. Zneužití symbol obce a jejich p ípadné pad lání je
zakázáno. Chrán ná jsou i jejich autorská práva tv rc originálu a zpracovatel .
l.4

Obecní znak

Popis:
Ve zlato- erven rozpolceném štít nad zelenou patou vpravo zk ížená sekera a mlátek,
obojí erné, vlevo vyr stající zlatý procesní k íž.
l.5

Obecní prapor

Popis:
List tvo í svislé pruhy, žlutý, ervený a zelený v pom ru 2 : 2 : 1. Ve žlutém zk ížená
sekera a mlátek, obojí erné. V erveném žlutý procesní k íž. Pom r ší ky k délce listi je
2 : 3.
l.6
Používání symbol obce:
a)Pokud není p edepsáno užívání státního znaku, m že OÚ Tatenice používat podle §5,
zák. .128/2000 Sb., o obcích jakož organizace obcí založené, z ízené nebo spravované,
obecní znak a prapor.
b) Jiné orgány, organizace a za ízení , právnické a fyzické osoby mohou používat obecní
znak a prapor jen se souhlasem starosty obce. Evidence žádostí a následných povolení
používání obecních symbol je pov ena kancelá OÚ.
c) Obecního znaku lze užívat :
- k trvalému ozna ení budova OÚ a ostatních ve ejných budov a objekt OÚ
- orienta ní a propaga ní tabule
- záhlaví listin a písemných dokument
- na p edm tech a jiném majetku obce, nebo organizací jím založených, ízených nebo

spravovaných
- na propaga ních tiscích a publikacích týkajících se obce
d) Majetek jiných podnik , organizací i institucí m že být ozna en symbolem obce jen se
souhlasem OÚ.
e) Obecního praporu lze užívat:
- p i významných státních svátcích
- p i váznamných dnech R, obce Tatenice, nebo zvláš významných akcí
po ádaných obcí .
l.7
Úhrada za používání symbol obce.
Používání symbol obce k reprezentaci ny výrobcích a zboží , které je p edm tem
prodeje a jiné použití pro komer ní ú ely je umožn no za úhradu, pokud se Zastupitelstvo
obce neusnese jinak. Výši úhrady schvaluje starosta obce. Úhrada je splatná do jednoho
m síce od termínu vydaného povolení.
l.8
Sankce
Užívání obecního znaku a praporu lze zakázat t m uživatel , kte í nedodržují stanovené
podmínky nebo je užívají nevhodným zp sobem. Sankce za porušení této místní vyhlášky
jsou dány ustanovením § 58 zákona .128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších
p edpis , správním ádem a p estupkovým zákonem .200/90 Sb.
l. 9
Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce Tatenice dne 23.5.2002.
Ú innost nabývá patnáctým dnem po vyhlášení.
Mgr. Eva Valentová
zástupce starosty

Ing. Josef Polák
starosta obce

