
Obecn� závazná vyhláška �. 2/2006   
 o znaku a vlajce obce a jejich užívání 

 
Zastupitelstvo obce Horní T�eš�ovec se usneslo dne 15.8.2006 vydat podle ustanovení 

§ 34a odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v souladu s rozhodnutím p�edsedy Poslanecké sn�movny 
Parlamentu �R �.j.: 6043/04 ze dne 9. �ervna 2004, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“). 
 
 
 

�l. 1 
Znak, vlajka a barvy obce Horní T�eš�ovec 

 
1. Znakem obce je: v  �erveném štít� nad sníženým modro-zlat� d�leným vlnitým b�evnem 

zlatá koruna p�evýšená st�íbrným t�eš�ovým kv�tem. 
2. Vlajku obce tvo�í: list se �ty�mi vodorovnými pruhy, �ervený, modrý vlnitý, žlutý vlnitý 

a �ervený zvln�ný. V žer�ové polovin� horního pruhu žlutá koruna p�evýšená bílým 
t�eš�ovým kv�tem. Pom�r ší�ky k délce listu je 2 : 3. 

3. Vyobrazení znaku a vlajky obce  jsou p�ílohou této vyhlášky a jsou v  originále uchovány 
na Obecním ú�ad� v Horním T�eš�ovci. 

 
�l. 2 

Užívání znaku obce 
 

1. Pokud není p�edepsáno užívání státního znaku, m�že Obec Horní T�eš�ovec podle § 34a 
zákona �. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jakož i 
organizace obcí založené, �ízené nebo spravované, užívat znaku obce, (dále jen obecního 
znaku). 

2. Jiné orgány, organizace a za�ízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak 
jen se souhlasem obecního zastupitelstva. 

3. Svolení k užívání obecního znaku se vydává na základ� od�vodn�né žádosti obsahující 
barevný nákres a zp�sob umíst�ní znaku.  

4. Obecního znaku 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 obecního charakteru 
f) na upomínkových p�edm�tech 

 
�l. 3 

Užívání vlajky obce 
 

1. Pokud není p�edepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec a organizace obcí 
založené, �ízené nebo spravované. 

2. Pro užívání vlajky obce jinými subjekty není nutný souhlas obce. 



3. Vlajku obce lze užívat zejména p�i slavnostních p�íležitostech, významných jednáních a 
setkáních s mezinárodní ú�astí a významných událostech regionálního a obecního 
charakteru. 

 
�l. 4 

Sankce 
 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zákona �. 200/ 1990 Sb., 
o p�estupcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákona �. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní 
z�ízení),ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 

�l. 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Ruší se vyhláška �. 1/2006 o znaku a vlajce obce a jejich užívání 
 

�l. 6 
Ú�innost 

 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 2.9.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………..………………. ………………………………… 
 místostarosta starosta 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyv�šeno: 17.8.2006 
 
Sejmuto:  4.9.2006  
 


