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obecně závazná vyh|áška č. 1 12001

o znaku a praporu obce PetÍvald a jejich uŽívání

Zastupite|stvo obce Petrva|d se na svém zasedání konaném dne 24,5. 2001 usnes|o na
zák|adě ustanovení s 84, odst. 2, písm. i zákona č. 128|2000 Sb. o obcích (obecní
zrízení), vydat tuto obecně závaznou vyh|ášku'

C|ánek |.
Znak, prapor a barvy obce

1. Znakem obce je v červeno.modre p&eném štítě stríbrnf páv se z|atou zbroj í, drŽící
v pravém parátu z|atou berlu.

2. List praporu obce tvorí dva svislé pruhy, červeny a modry' Uprostred bílf páv se Ž|utou
zbrjí a korunkou, pravlm parátem pridrŽující kosmo po|oŽenou Ž|utou berlu závitem
k v|ajícímu okraji, Poměr šírky k dé|ce Iistu je 2:3.

3. Barvami obce jsou bí|á, červená a modrá.

4. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou prílohou této vyh|ášky. Znak a prapor obce
jsou v originále uschovány na obecnÍm uradu v Petrva|dě

Clánek l l .
UŽívání znaku obce

1, obec Petrvald a jí zrízené nebo za|oŽené organizační sloŽky a právnické osoby
mohou uŽívat znak obce.

2. Jiné subjekty mohou uŽívat znakobce Petrva|d jen se souh|asem rady obce.

3. Svolení k uŽívání znaku obce Petrvald vydává na zák|adé odťtvodněné Žádosti
obsahující barevny nákres a zpťtsob umístění rada obce.

4. Znaku obce Petrva|d |ze uŽívatzpravidla:
a) v záh|aví vyznamnych listin a písemnych dokument ,
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není predepsáno uŽívání státního
znaku ,
c) na orientačních a propagačních tabu|ích,



d) na některych predmětech a jiném majetku obce Petrvald nebo jí zrŽenych či
za|oŽenych organizačních s|oŽek a právnickych OSob,
e) na propagačních tiscích a pub|ikacích,
f) na upomínkovych predmětech.

C|ánek II! .
Úplata za užívání znaku obce

1. Souh|as s uŽíváním znaku obce Petrvald se poskytuje zaup|atu, pokud rada obce
PetrvaId nestanoví jinak.

2. V]íši up|aty stanoví rada obce.

Č|ánek |V.
San kce

1. Souh|as s uŽíváním znaku obce Petrva|d rada obce odebere, nejsou.|i dodrŽeny
stanovené podmínky.

2,UŽívání praporu obce Petrva|d zakáŽe těm subjektŮm, které tak činínevhodnym
zpťtsobem.

3. Porušení povinností stanovenfch touto obecně závaznou vyhIáŠkou se postihuje
pod|e obecně závaznych právních predpisťt.

Č|ánek V.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nablvá učinnosti dnem 1. 6. 2001 ,
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místostarosta


