
OBEC HOŠTICE . HEROLTICE

vynr,ÁŠrn číslo 1/97

o používárrí obecních rylmbolů,
vydaná na záklaďě zákonač.367l9a Sb.'$16 a 36 o obcích a ve znění pozdějších
předpisů, schválena na jednání obecního zastupitelstva v Hošticích -Herolticích dne
25.2.1997

Čl. r

obec Hoštice - Heroltice je v souladu s $5 zákona o obcích oprávněna použivat obecní
symboly, které jsou jejím trvalým a ýhradním majetkem. Tato vyhláška jmenovitě týo
symboly určuje a stanoví podmínky je1ichuživáru.

čl. z

obecními symboly jsou - obecní znak
- obecní prapor

jejichž tvar' podoba a složení bylo schváleno Heraldickou komisí při Parlamentu České
republiLry.

čt. s

Zhotovení originálu symbolu obce zajišťuje pouze obecní úřad na zithaděrozhodnutí
obecní rady. Zneužití symbolů obce a jejich případné padělání je zakináno. Chráněna
jsou i autorská právatvůrců originálu a zpracovatelů.

čl. +

oBECNÍ ZNAK

Popis:
stříbrným sníženým břevnem dělený ze|ený štit,

nahoře stříbrný abliŽejici se beránek přidržující z|atýhšlž,
pr ovázený nahoře dvěma z|atými hvězdami.

Dole stříbrn á v zty čená radlice.



cl. s

oBECNÍ PRAPoR

Popis:
zelený list s bílým šikmým pruhem širok1im jednu

třetinu šířky listu. V horním žerďovém rohu
dvě žlutó šesticipé hvězdy vedle sebe.

Poměr šířky k délce listu j e 2:3 .

Cl. ó

Použiváru symbolů obce:

6.1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může obec Hoštice - Heroltice
používat podle $5 zak. 367l90 Sb. o obcích' 1akoŽ organizace obcí založené, zÍizené
nebo spravované , obecní znak dlprapor.

6.2, Iiné orgány, organizace a zaÍizeti, právnické afyzické osoby mohou používat
obecní znak a prapor jen se souhlasem obecní rady. Evidenci žádostí a následných
povolení používání obecních symbolů je pověřena kancelář oU.

6.3. obecního znaku lzepouživat.
- k trvalému označeni budovy oÚ a ostatních veřejných budov a objektů obce
- orientační a propagační tabule
- záhlavi listin a písemných dokumentů
- na předmětech a jiném majetku obce, nebo orgartlzaci jim za|ožených,

zřizený ch neb o spravovaných
- na propagačních tiscích a publikacích týkajících se obce

6.4.Majďek jiných podniků' orgauzaci či institucí může být označen symbolem obce
jen se souhlasem obce.

6. 5. Obecního praporu |ze užívat.
- při ýznamných státních svátcích
- přlýznamných dnech Čn' obce Hoštice-Heroltice, nebo zvlášť qýznamných

akcích pořádaných obcí.

Čl, l

Úhrada za pouŽiváru symbolů obce.

Použivánsymbolů obce k ..p,.).n.u.i na vyrobc ich a zboži,které je předmětem
prodeje a jiné použití pro komerční účely je možné zau|vadu, pokud se obecní rada
neusnese jinak. Výši úhrady, jenž schvaluje obecní rada, se stanoví podle zvláštního
předpisu (zák.č.526l90 Sb.). Uhrada je splatná do jednoho měsíce od termínu
vydaného povolení'



Čr. s

Sankce.

Uživáru obecního znaku g praporu |ze zaki.a:at těm uživatelům, kteří nedodržují
stanovenó podmíky nebo je uživaji nevhodným způsobem. Sankce za porušení této
místní lyhlášky jsou dány zákonem č.367l9a Sb. $50 o obcích' ve znění pozdějších
předpisů a přestupkoýmzikonem č.200/90 Sb.

CI. 9

Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem v Hošticích - Herolticích
dne 25.2.1997 .

Účinnosti nab1ývá patnáctým dnem po vyhlášení.
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zástupce starostky obce
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Božena BUGNEROVA
starostka obce


