Obecně závazná vyhláška obce ROHOZNICE číslo 02/2008
o symbolech obce a o pravidlech jejich užívání
Zastupitelstvo obce Rohoznice se usneslo dne 05.03.2008 usnesením č. 2 vydat podle ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Rohoznice je historickou obcí a od 8. října 2003 je na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky č.j. 966/PRED/03 oprávněna používat obecní symboly, které
jsou jejím trvalým a výhradním majetkem. Tato vyhláška jmenovitě určuje tyto symboly a stanoví
podmínky jejich používání.
Čl. 2
Symboly obce

Symboly obce Rohoznice jsou znak obce a vlajka obce.
Popis znaku:
V modrém štítě nad dvěma sníženými stříbrnými vlnitými břevny zlatá berla se stříbrným sudariem
provázená dvěma zlatými rákosy.
Popis vlajky:
List tvoří čtyři vodorovné pruhy - modrý, vlnitý bílý, vlnitý modrý a zvlněný bílý – v poměru 17 : 1 : 1 : 1.
V horním modrém pruhu žlutá berla s bílým sudariem závitem k žerďovému okraji provázená
po stranách dvěma žlutými rákosy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Čl. 3
Používání symbolů obce

1) Obec Rohoznice, jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat
znak obce.
2) Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
3) Obec Rohoznice, jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat
vlajku obce.
4) K užívání vlajky obce jinými subjekty není nutný souhlas obce.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Rohoznice č. 1/2004, o používání obecních symbolů.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Ing. Luboš Branda
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Alena Smolíková
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. března 2008

Sejmuto z úřední desky dne:
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