OBEC BŘASY
Obecně závazná vyhláška č.3/2013
O POUŽÍVÁNÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ
Zastupitelstvo obce Břasy schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013, v souladu s ust. §
84/2h) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s čl. 104/1 Ústavy ČR
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.
Touto vyhláškou se stanoví podmínky užívání obecních symbolů, kterými jsou:
Obecní znak
Obecní vlajka
Jejich tvar, podoba a složení bylo schváleno Parlamentem České republiky, Rozhodnutím
č.79, předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 22. ledna 2001.
Čl. II.
Zhotovení originálu symbolu obce zajišťuje pouze obec . Zneužití symbolů obce a jejich
případné padělání je zakázáno.
Čl. III.
Obecní znak – V modrém štítě nad vlnitou patou doleva položená retorta převýšená
osmihrotou hvězdou, vše zlaté.
Obecní vlajka - Dva svislé pruhy, modrý se zlatou osmihrotou hvězdou a zlatý.
Čl. IV.
Používání symbolů obce

Obecní znak lze používat:
• k trvalému označení budov ve správě obce
• na orientačních a propagačních tabulích
• v záhlaví listin a písemných dokumentů
• na předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo
spravovaných
• na propagačních tiscích a publikacích týkajících se obce
Obec Břasy a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat
znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání
vlajky obce není nutný její souhlas (§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších přepisů).

Čl. V.
Ostatní ustanovení
1. Užití obecního znaku lze zakázat těm uživatelům, kteří jej užívají v rozporu s touto
vyhláškou nebo jiným nevhodným způsobem.
2. Užití znaku bez souhlasu obce (zneužití znaku) může být postihováno dle platných
právních předpisů
3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2013 O používání obecních symbolů
4. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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