Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná
č.1/2004,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003, o znaku a vlajce a jejich
užívání
Zastupitelstvo obce Česká Rybná se na svém zasedání dne 16.09.2004 usnesením č. 37/2004
usneslo vydat na základě § 16 odst. 1 zákona č. 410/1992 Sb.,a rozhodnutí předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR č. 531 ze dne 06.06.2003, a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o obcích ( obecní zřízení),tuto obecně
závaznou vyhlášku.
čl. 1
Znak, vlajka a barvy obce Česká Rybná
1. Znakem obce Česká Rybná je modro - stříbrný dělený štít, ve
kterém jsou umístěny ryby
opačných barev, horní ryba plovoucí doprava, dolní ryba plovoucí doleva.
2. Vlajku obce Česká Rybná tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý s bílou rybou a bílý, Poměr šířky
k délce listu je 2 : 3.
3. Barvy obce Česká Rybná jsou bílá (rovná se stříbrná ),modrá.
4. Vyobrazení znaku a vlajky obce Česká Rybná jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále
uchovány na Obecním úřadě v České Rybné.
čl. 2
Užívání znaku obce Česká Ryvná
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v České Rybné podle ust. § 34a
odst 3 zák č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizace obcí založené,
zřízené nebo spravované, užívat znaku obce Česká Rybná ( dále jen obecního znaku ).
2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak jen se
souhlasem obecního zastupitelstva.
3. Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný
nákres a způsob umístění znaku starosta obce Česká Rybná, po předchozím souhlasu obecního
zastupitelstva.
4. 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 obcí založených, zřízených
nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru
f) na upomínkových předmětech
čl. 3
Užívání vlajky obce Česká Rybná
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, může Obecní úřad v České Rybné podle ust. § 34a
odst 3 zák č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizace obcí založené,
zřízené nebo spravované a právnické osoby užívat vlajku obce Česká Rybná.
2. Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních
s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a obecního charakteru.

3. K užívání vlajky není nutný souhlas obecního zastupitelstva.
čl. 4
Sankce
1. Užívání znaku a vlajky lze zakázat těm uživatelům kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je
užívají nevhodným způsobem
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů.
čl. 5
01.10.2004
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ………………..................

Josef Vencl
.......................
starosta

17.09.2004
Vyvěšeno na úřední desce dne : ………………………
01.10.2004
Sejmuto z úřední desky dne : ……………………………

Jiří Žabka
......................
místostarosta

