Obecn závazná vyhláška . 4/2005
o znaku a vlajce Obce Razová
a o jejich užívání

Obec Razová, na základ rozhodnutí p edsedy Poslanecké sn movny Parlamentu R .j.
3123/05 ze dne 8. 4. 2005, po schválení Zastupitelstvem obce Razová dne 21.4.2005, vydává
podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní,
tuto obecn závaznou vyhlášku o znaku a vlajce Obce Razová a jejich užívání.
l. 1.
Znak a vlajka obce
1. Znakem obce je v modrém štít doleva obrácená vzty ená radlice šikmo podložená
vzty eným kamenickým dlátem a provázená po stranách dv ma hv zdami, vše zlaté.
2. Vlajkou obce je list s pom rem ší ky k délce 2 : 3 s tímto popisem: list tvo í t i svislé
pruhy, žlutý, modrý a žlutý, v pom ru 1 : 3 : 1. V modrém pruhu radlice hrotem
k hornímu a ost ím k vlajícímu okraji, šikmo podložená kamenickým dlátem ost ím
nahoru a provázená po stranách dv ma šesticípými hv zdami, vše žluté.
3. Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou v originálu uschovány na Obecním ú adu
Razová.
l. 2.
Užívání znaku obce
1. Pokud není p edepsáno užívání státního znaku (§ 2 a následující zákona . 352/2001
Sb., o užívání státních symbol
eské republiky a o zm
n kterých zákon ,
v platném zn ní), m že obec, jakož i jí z ízené nebo založené organiza ní složky a
právnické osoby, užívat znak obce.
2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
3. Svolení k užívání znaku obce vydává Zastupitelstvo obce Razová na základ
zd vodn né žádosti obsahující barevný nákres a zp sob umíst ní znaku obce, podané
na Obecním ú adu Razová.
4. Znak obce lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokument
b) k vn jšímu ozna ení budov (místností), pokud není p edepsáno užívání
státního znaku
c) na orienta ních a propaga ních tabulích
d) na n kterých p edm tech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených,
ízených nebo spravovaných
e) na propaga ních tiscích a publikacích
f) na upomínkových p edm tech.
l. 3.
Užívání vlajky obce
1. Pokud není p edepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec a jí z ízené nebo
založené organiza ní složky a právnické osoby.

2. Vlajku obce lze užívat zejména p i slavnostních p íležitostech, významných jednáních
a setkáních a dalších událostech obecního, regionálního, státního i mezinárodního
charakteru.
l. 4.
Spole ná ustanovení

Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými p edpisy, a to vhodným a d stojným
zp sobem. Nedodržení stanovených podmínek m že být postihnuto podle obecn
závazných p edpis (nap . zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, v platném zn ní).

l. 5.
Záv re né ustanovení

Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2006.
Touto obecn závaznou vyhláškou se ke dni 31.12.2005 zrušuje Obecn závazná vyhláška
. 2/2005 ze dne 21.4.2005.

PhDr. Renata Mecnerová v.r.
místostarostka obce
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ato dne:
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Josef Orság v.r.
starosta obce

