OZNÁMENÍ OBCE

J A N K O V
o znaku, vlajce, barvách a razítku obce
a zásadách jejich užívání
Čl. I. Znak, vlajka, barvy a razítko obce:
1.
Znakem obce je „Ve stříbrném štítě stříbrná lilie na červeném
vyrůstajícím štítě barokního selského stavení provázeném nahoře v rozích po
jedné červené růži se zlatým semeníkem.“
2.
Vlajkou obce je list s poměrem šířky k délce 2:3 s tímto popisem: „Bílý
list s bílou lilií u vlajícího okraje na červeném vlajícím klínu širokém 3/4 šířky
listu a provázeném v rozích po jedné červené růži se žlutým středem.“
3.
Barvami obce jsou červená a bílá.
4.
Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a
celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka.
5.
Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou tohoto oznámení a jsou
v originále uschovány na Obecním úřadě.
Čl. II. Užívání znaku obce:
1.
Pokud není předepsáno užívání státního znaku (§2 a následující
zákona č.352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o
změně některých zákonů), může obec, jakož i jí zřízené nebo založené
organizační složky a právnické osoby užívat znak obce.
2.
Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
3.
Svolení k užívání znaku obce vydává zastupitelstvo obce na základě
odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku
obce, podané na Obecním úřadě.
4.
Znak obce 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
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Čl. III. Užívání vlajky obce:
1.
Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec,
její orgány a organizace.
2.
Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech,
významných jednáních a setkáních a dalších událostech obecního,
regionálního, státního či mezinárodního charakteru.
Čl. IV. Užívání razítka obce:
1.
Pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním
znakem, může obec v souladu s §11 odst.5) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, užívat razítko obce.
Čl. V. Úplata za užívání znaku obce:
1.
Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu, pokud se
zastupitelstvo obce neusnese jinak. Výše úplaty je součástí tohoto usnesení.
Čl. VI. Společná ustanovení:
1.
Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými předpisy a to
vhodným a důstojným způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může
být postihnuto podle obecně závazných předpisů (např.zák.č.200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění).

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 17. června 2008
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