OBEC VINARY
Obecně závazná vyhláška obce Vinary
č.2/2012
o symbolech obce Vinary a jejich užívání

Zastupitelstvo obce Vinary se na svém zasedání dne 26. 3. 2012 usnesením č.2/2012 usneslo vydat
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Symboly obce Vinary
1) Symboly obce Vinary jsou znak a vlajka obce.
2) Popis znaku: Modro-zlatě šikmým zeleným zúženým břevnem dělený štít, nahoře stříbrné trojvrší
s kosmým mlátkem, šikmo přeloženým želízkem, obojí černé, dole vyrůstá z břevna modrý vinný
hrozen na zeleném stonku s listem nahoře a úponkem dole.
3) Popis vlajky: Zeleným šikmým pruhem širokým jednu pětadvacetinu délky listu dělený list na
modré žerďové a žluté vlající pole. V modrém poli bílé trojvrší s kosmým mlátkem šikmo přeloženým
želízkem, obojí černé. Do žlutého pole vyrůstá ze zeleného pruhu modrý vinný hrozen na zeleném
stonku s jedním listem nahoře a úponkem dole. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Čl.2
Užívání symbolů obce
1) Obec Vinary, 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.
2) Svolení k užívání znaku obce vydává na základě odůvodnění žádosti obsahující barevný nákres a
způsob umístění znaku Obecní úřad Vinary.
3) Znaku obce lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví obcí vydaných významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení obecních budov a 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 obecního charakteru
f) na upomínkových předmětech
Čl.3
Sankce
1. Užívání obecního znaku a obecní vlajky lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené
podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle zákona
č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona o obcích č.128/2000 Sb., (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl.4
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení zveřejněním
na úřední desce Obecního úřadu ve Vinarech.
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