Obecně závazná vyhláška obce Bílá čís. 4/2001
o znaku a praporu obce BÍLÁ a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 28.6.2001 usneslo vydat na základě § 5 odstavce 1 a v
souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
Znak, prapor a barvy obce
1.

Znakem obce je stříbrno – modře sníženě vlnitě dělený štít, nahoře vyrůstají tři zelené smrky s černými
kmeny, dole tři stříbrné kužely.

2.

Praporem obce je list s poměrem šířky k délce 2 : 3 s tímto popisem:
List tvoří dva svislé pruhy, bílý a modrý, oddělené vlnitým řezem o třech vrcholech a dvou prohlubních
v poměru 2 : 3. V bílém pruhu zelený smrk s černým kmenem, v modrém pruhu tři bílé rovnoramenné
trojúhelníky se základnami na vlajícím okraji listu a s vrcholy na dělící lince.

3.

Barvami obce jsou zelená, bílá (neboli stříbrná) a modrá.

4.

Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uschovány na Obecním
úřadu v Bílé.
Článek II.
Užívání znaku obce

1.

Obec, a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znaku obce. Jiné
subjekty mohou užívat znaku obce jen se souhlasem starosty obce.

2.

Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a
způsob umístění starosta obce.

3.

Obecního znaku 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
Článek III.
Užívání praporu obce

1.

Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec, její orgány a organizace.

2.

Pro užívání praporu obce jinými právnickými a fyzickými osobami není nutný souhlas starosty.

3.

Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších
událostech mezinárodního, regionálního i obecního charakteru.

Článek IV.
Úplata za užívání obecního znaku
1.

Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní rada neusnese jinak. Výše úplaty se
stanoví podle zvláštního předpisu (zák. č. 526/1990 Sb. o cenách).

Článek V.

Sankce
1.

Užívání obecního znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je
užívají nevhodným způsobem.

2.

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů (§ 48 a 42
odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Článek VI.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o znaku a praporu obce Bílá jejich užívání.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujíícím po dni jejího vyhlášení.
Tato obecně závazná vyhláška vyvěšena:
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