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Zastupitelstvo obce Nedakonice se usneslo na svém zasedání dne 1.6.2011 vydat
podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

O znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání
Čl. I.
Znak, vlajka, barvy a razítko obce:
1. Znak obce tvoří stříbrno – modře vlnitě dělený štít, nahoře vyrůstající lípa přirozených
barev, dole stříbrný kalich.
2. Vlajkou obce je list s poměrem šířky k délce 2:3. List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a
modrý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi. V bílém pruhu vyrůstá z dělící linky
hnědá lípa se zelenými listy. V modrém pruhu pod prostředním vrcholem bílý kalich..
3. Barvami obce jsou zelená, bílá a modrá.
4. Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a celým názvem
obce uvedeným po obvodu razítka.
5. Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou tohoto oznámení a jsou v originále
uschovány na Obecním úřadě.
6. Znak lze užívat v provedení barevném i černobílém.

Čl. II.
Užívání znaku obce:
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku (§2 a následující zákona č. 352/2001 Sb., o
užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů), může obec, jakož
i jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce.
2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
3. Souhlas k užívání znaku obce vydává rada obce na základě odůvodněné písemné žádosti
obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku obce. Žádost o souhlas s užíváním se
předkládá Radě obce Nedakonice prostřednictvím Obecního úřadu Nedakonice. Rada
obce může stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání znaku včetně možného
zpoplatnění.
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4. Znak obce 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 jí založených,
řízených nebo spravovaných
e. na propagačních tiscích a publikacích
f. na upomínkových předmětech

Čl. III.
Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku obce
1. Písemná žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku obce (dále jen - „žádost”) podle
ustanovení čl. II odst. 3 musí obsahovat tyto náležitosti:
a. jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo název, sídlo a identifikační číslo (bylo-li
přiděleno) žadatele,
b. účel a způsob užívání znaku,
c. údaj, zda je požadován souhlas k užívání na dobu určitou nebo neurčitou,
v případě souhlasu na dobu určitou doba užívání,
d. nákres umístění znaku,
e. čestné prohlášení žadatele („Zavazuji se tímto užívat znak Obce Nedakonice pouze
umístěním na čestném místě, důstojným způsobem a v čistém a nepoškozeném
stavu.”)
f. datum a podpis
2. Žádost se podává prostřednictvím Obecního úřadu Nedakonice.
3. Rada obce rozhodne o udělení nebo neudělení souhlasu s užíváním znaku obce na svém
nejbližším zasedání po doručení žádosti. O výsledku rozhodnutí bude žadatel bez
zbytečného odkladu písemně vyrozuměn.

Čl. IV.
Odejmutí souhlasu k užívání znaku obce
1. Užívání znaku obce v rozporu s účelem, způsobem nebo dobou, které byly v žádosti
uvedeny (čl. III odst. 1 písm. b)), jakož i porušení závazku obsaženého v čestném
prohlášení žadatele podle ustanovení čl. III odst. 1 písm. e), posoudí rada obce.
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2. Rada obce může z důvodů uvedených v odstavci 1 odejmout souhlas s užíváním obce, a to
rozhodnutím o odejmutí souhlasu s užíváním znaku obce (dále jen - „rozhodnutí o
odejmutí souhlasu“). Po doručení tohoto rozhodnutí je jeho adresát povinen zdržet se

dalšího užívání znaku obce.

Čl. V.
Užívání vlajky obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec, její orgány a
organizace.
2. Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a
setkáních a dalších událostech obecního, regionálního, státního či mezinárodního
charakteru.
3. Obecní vlajka se smí používat pouze způsobem, který vylučuje její znevážení.

Čl. VI.
Užívání razítka obce
Pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním znakem, může obec užívat
razítko obce.

Čl. VII.
Úplata za užívání znaku obce
Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo obce neusnese
jinak. Výše úplaty je stanovena radou obce.

Čl. VIII.
Dohled
Dohled nad správným a důstojným používáním obecního znaku, praporu Obce Nedakonice
provádí Obecní úřad Nedakonice.
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Čl. IX.
Společná ustanovení:
Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými předpisy a to vhodným a důstojným
způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může být postihnuto podle obecně závazných
předpisů (např.zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. X.
Přechodná ustanovení:
Subjekty užívající symboly obce před nabytím účinnosti této vyhlášky jsou povinny
nejpozději do 60 dnů požádat radu obce o udělení souhlasu s užíváním znaku obce v souladu
s čl. III. této obecně závazné vyhlášky. Po uplynuté této lhůty jsou povinni se zdržet užívání
symbolů obce.

Čl. XI.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2011

Jiří Smělík, starosta
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Příloha č. 1
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