obec DoLNÍ BRAI{}IÁ

zastupite1stvo obce
obecně závazná \ryhláška obce Dolní Branná
o zavedení a užívánísymbolů obce Dolní
Branná
úp1né znění

č.212oo2

/nadáIe bude jen pouŽíván pojem vyhláška/.

Zastupite1stvo obce Dolni Branná vydalo dne I0.1 .2002 v souladu
s ustanovenim S 10, odst. 1 pism.a), s 35 odst.3 písm.a) a s 84
odst. 2 pism. i) zákona č. I2B/200o Sb., o obcich, tuto obecně
závaznou vyh1ášku, kterou se mění obecně závazná vvh1áška
c. r/ 1999.
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obecními symboly jsou znak obce á 1..1rán^r nřrr-a
_.-_3, poprs
zrlaKu
praporu je součásti článku jedna této vyhJ.ášky.
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(1) Popis znaku:
V modrém štítě střibrné břevno provázené nahoře dvěma a dole

jedním postaveným zlatýn

obí1n1fin Snopem.

Barva znaku zlat.á a modrá jsou odvozeny z erbu Valdštejnů, tři
zlaté snopy symbolizuji tří popluŽní dvory, Ze kterých údajně
obec vznikla.Střibrné břevno symbolizuje potok Sovinka.

(2) Popís praporu:
Praporový ].ist twoří sedm vodorovných pruhů

modrý, ŽIutý,
žrutý modrý v poměru 3: ]-:1 :2:I:1:3.
Prapor je odvozen z barev a fiqur znaku.Středový pruh
představuje potok Sovínka, dva ž1utépruhy pak zjednodušenou
formou zlaté figury znaku.
modrý, stříbrný,modrý,

Článer 2

obecni symboly uživá obec, obecni orgány a organízace, pokud
není zvláŠtnim zákonem uvedeno iinak.

Čtánek 3
/

Znak obce mohou uŽívat jíné orgány, organiZaCe a zaŤizeni,
právnické a fyzické osoby jen Se souhlasem obce.Souhlas se
vydává žadatelí pisemnou formou se stanovenýmí podminkami,
jakým způsobem můŽe být znaku obce pouŽito. Při porušeni
stanovených podmínek je obec oprávněna dalši uživáni obecniho
znaku zakázat.
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obecniho znaku se uživá na movítéma nemovitém majetku obce
/budovy, míst,nosti, vozídla at-d. / . pouŽi je-1i se obecní znak
současně Se státním znakem Českérepublíky, umístíse znak obce
pod státní znak nebo z čelnéhopohledu vpravo.
CIbecního znaku se dále pouŽívá na pisemnostech obce pokud není
zákonem Stanoveno j inak, diplomech pamětních 1ístinách,
upominkových předmětech a podobných věcech vydaných obcí.
Článek 5
obecního praporu nebo obecni v1aj ky Se pouŽívá při státnich
svátcích, oslavách, sportovních utkáních a dalšich slavnostních
příleŽítostech. Pokud je stanoveno použítí státní vlajky a
současně se pouŽije vlajka obce' musí být vlajka obce z če1ného
pohledu umístěna vpravo od vlaj ky státní a musí být menších
rozměrů. Soustavně můŽe být obecní vtajka/pxapor/ umistěna na
budově obecního úřadu nebo jiných obrecnich budovách a
zaŤizeních /Ku1turni dům,Základníškola,Hasičská zbrojnice/.
Článek 6

Znak obce a v1ajka /prapor:l obce musí při uŽiti odpovídat
popisu stanovenému touto vyh1áškou, jakékoliv změny jsou
zaKázánv.

X-,
UIANEK

I

Znak obce a vlajku /prapor/ obce ie zakázáno umisťovat
státnicřr poznávacích značkách.
Čtánek B
Znak obce a v1ajku /praporl obce je zakázáno poškozovat

na

C1ánek
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Znaku a vlajky/praporu/ obce Se užívávŽdy důstojným způsobem.
C1ánek
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{1} obecně závazná vyhláška obce byla vyhlášena dne L7.a7.2Ú02.

{2) Toto obecně závazná vyhláŠka obce nabývá účinnostidne 3.8.
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