Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 obce Doubravčice

o užívání znaku a vlajky (praporu) obce
zastupitelstvo obce Doubravčice se svém zasedání dne 12. 3. 2012 usnesením č. 3/12 usneslo vydat na
základě ustanovení §35, §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Článek I.
Základní ustanovení
Obec Doubravčice je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a výhradním majetkem.
Symboly obce tvoří znak obce a vlajka (prapor). Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR schválil
udělení symbolů dne 9. listopadu 2011 a dekret o udělení znaku a vlajky byl starostovi obce předán
předsedkyní Poslanecké sněmovny ČR dne 26. ledna 2012.
Vyobrazení znaku a vlajky (praporu) obce jsou přílohou této vyhlášky.
Článek II.
Znak a vlajka obce Doubravčice
1. Znak obce Doubravčice má tuto podobu:
Stříbrno-zeleně polcený štít s cimbuřovou patou opačných barev. Nad ní vpravo vztyčený zelený dubový list,
vlevo zlatý obilný klas s listy.
2. Vlajka obce Doubravčice je odvozena z obecního znaku a má tuto podobu:
List tvoří dva svislé pruhy, bílo-zelený a zeleno-bílý, dělené v poměru 3 : 1. V horním žerďovém poli
vztyčený zelený dubový list, v horním vlajícím poli žlutý obilný klas s listy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Článek III.
Zásady užívání obecního znaku
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Doubravčicích a obcí zřízené nebo
založené či spravované organizační složky obce užívat znaku obce.
2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické i fyzické osoby mohou užívat obecní znak jen se souhlasem
zastupitelstva obce, jehož zmocněncem je starosta obce.
3. Svolení k užívání obecního znaku je vydáno na základě odůvodněné žádosti. V písemné žádosti o
povolení používat znak obce musí žadatel uvést svůj záměr použití symbolu obce. K žádosti musí přiložit
autentické grafické znázornění znaku a situační nákres (způsob umístění) jeho zamýšleného použití. Žádost
podá Obecnímu úřadu Doubravčice, který ji předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce resp. starostovi.
4. Souhlas s použitím obsahuje:
- vymezení období na které je udělen
- podmínky za kterých může být zrušen
- podmínky, že budou dodržována příslušná ustanovení této vyhlášky
- podmínku, že žadatel souhlasí s výší úhrady, která bude stanovena za použití symbolu obce dle bodu 8)
5. Obecního znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
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 založených, řízených nebo
spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích
f) na upomínkových předmětech
6. Pokud se k příležitostné dekoraci objektu nebo stěny použije více různých znaků, nesmí být obecní znak
větší než státní. Znaky se umísťují vždy z hlediska pozorovatele objektu zleva doprava dle svého
statutárního významu.
7. Obecní znak musí být vždy užívány v podobě dané slovním popisem (blasonem) v podobě, jaké byl
schválen Podvýborem pro heraldiku a vexilologii.

8. Použití obecního znaku k reprezentaci na výrobcích a zboží, které je předmětem prodeje a jiné jejich
použití pro komerční účely lze pouze za úhradu. Výši úhrady schvaluje zastupitelstvo obce na návrh starosty
obce, podle zákona č. 526/1190 Sb., o cenách, v platném znění. Úhrada je splatná do 30 dní od vydání
souhlasu k používání symbolu obce. Ve výjimečných případech může starosta navrhnout prominutí úhrady.
9. Subjekty uvedené v předchozích odstavcích čl. III musí symbol obce – obecní znak používat k
reprezentaci a propagaci obce důstojným způsobem. Obecní úřad Doubravčice eviduje všechny uživatele
symbolů obce a provádí kontrolu, zda je obecní znak používán stanoveným způsobem. V případech kdy
zjistí, že tomu tak není, zajistí neprodleně nápravu.
Článek IV.
Zásady užívání obecní vlajky (praporu)
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku (prapor) obce užívá obec a její organizační složky.
2. Podoba a poměr stran listu obecní vlajky a praporu jsou totožné. List praporu je opatřen tzv. rukávem či
děleným rukávem a navléká se na žerď, list vlajky je na vyztuženém žerďovém okraji doplněn úvazy nebo
karabinkami k přichycení na lanko stožáru či žerdi, na které se vlajka vztyčuje.
3. Vlajku (prapor) obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních
a dalších událostech mezinárodního, regionálního a obecního charakteru.
4. Při státních svátcích ČR a jiných příležitostech (např. volbách), kdy je nařízeno vyvěšení státní vlajky, je
obecní vlajka (prapor) umístěna z hlediska pozorovatele objektu vždy vpravo od vlajky státní a ne výše.
Obecní vlajka (prapor) nesmí být větší než státní vlajka.
5. Při společném vyvěšování většího počtu praporů nebo vlajek se jejich pořadí (zleva doprava z hlediska
pozorovatele objektu) řídí dle jejich statutárního významu, vždy v abecedním pořádku. Státní vlajka ČR se
vztyčuje jako první a spouští jako poslední.
6. Při dekoračním použití obecní vlajky (praporu) je zakázáno jeho list svazovat či překrývat stuhami (i
smutečními) nebo doplňovat textem, obrazy, znaky, ratolestmi a dalšími předměty.
7. Při smutečních příležitostech se obecní vlajka spouští „na půl žerdi“; použije-li se ke smuteční výzdobě
obecní prapor, pak se společně s ním vyvěsí stejně velký černý prapor, a to vpravo od obecního praporu z
hlediska pozorovatele objektu.
8. Je-li obecní prapor nesen v čele průvodu či skupiny občanů společně s praporem státním, pak jeho
praporečník musí mít praporečníka státního praporu po své pravici nebo před sebou.
9. Obecní vlajka (prapor) se na budovách vyvěšuje po východu slunce a spouští před západem slunce.
Pokud je vyvěšen přes noc, musí být zabezpečen před odcizením. Za špatného počasí (bouře, vichřice, silný
déšť, sněhová vánice) se nevyvěšuje, případně se neprodleně sejme.
10. Vždy se vyvěšují vlajky (prapory) čisté a nepoškozené; opotřebované se vyřazují.
11. Obecní vlajka (prapor) musí být užíván v podobě dané slovním popisem (blasonem) v jakém byl
schválen Podvýborem pro heraldiku a vexilologii.
12. K užívání vlajky (praporu) obce není nutný její písemný souhlas. Fyzické a právnické osoby mohou
obecní vlajku (prapor) vyvěšovat pouze při státních svátcích a na obecních slavnostech a to důstojným
způsobem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. Dnem po dni jejího vyvěšení
Vyvěšeno: 13. 3. 2012
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Tomáš Němec

