OBEC CHRÁST
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2012
o obecních symbolech

Zastupitelstvo obce Chrást se na svém veřejném zasedání č. 8 dne 7.6.2012 usnesením
č. 2012/8/15 v souladu s ustanoveními § 34a a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky
1. Obecní symboly byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce na 6. veřejném
zasedání obce dne 29.12.2011 a následně je dne 17. dubna 2012 svým rozhodnutím
č.j. 4711/2012 udělila obci předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky p. Miroslava Němcová).
Článek 2
Slovní popis symbolů obce
1. Symboly obce jsou znak a vlajka. Slovní popis symbolů obce (blason) je závazný.
Výtvarná podoba symbolů je neměnná a jako taková musí být respektována ve všech
jejích níže popisovaných detailech.
a) Znak: Ve stříbrném štítě s modrou hlavou nad červenou cimbuřovou patou čelně
postavená korunovaná hrncová přilba přirozené barvy s černými přikrývadly
nesoucí rozevřená černá křídla.
b) Vlajka: List tvořící tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a zubatý červený s deseti
zuby a devíti stejnými mezerami, v poměru 1 : 2 : 1. V bílém pruhu čelně
postavená korunovaná hrncová přilba s černými přikrývadly nesoucí rozevřená
černá křídla. Poměr šířky k délce vlajky je 2 : 3.
2. Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále
uschovány na obecním úřadu Chrást.

Článek 3
Užívání symbolů obce
1. Obec Chrást a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou
užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
K užívání vlajky obce není nutný její souhlas (§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 4
Úplata za užití obecního znaku
1. Užití obecního znaku třetí osobou ke komerčním účelům lze jen za úplatu. Souhlas
k jeho užití je podmíněn uzavřením písemné smlouvy, která musí přesně specifikovat
rozsah práv k užití znaku včetně doby, na níž se právo poskytuje a cenu za takto
poskytnuté právo; souhlas s užitím znaku nepodléhá ochraně autorského práva.

Článek 5
Sankce
1. Užití obecního znaku lze zakázat těm uživatelům, kteří jej užívají v rozporu s touto
vyhláškou nebo jiným nevhodným způsobem.
2. Užití znaku bez souhlasu obce (zneužití znaku) může být podle okolností případu
přestupkem (§ 42 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů),
v závažnějších případech pak předmětem civilněprávního sporu.

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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