Obecně závazná vyhláška obce Horní Ředice č. 6/2007,
o symbolech obce a o pravidlech jejich užívání
Zastupitelstvo obce Horní Ředice se na svém zasedání dne 20.12.2007 usnesením č. 5/2007
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Symboly obce Horní Ředice
1) Symboly obce Horní Ředice jsou znak a vlajka obce.
2) Popis znaku: Zeleno-zlatě šikmo dělený štít, nahoře tři zlaté obilné klasy, dole modré vlnité
břevno.
3) Popis vlajky: List tvoří čtyři vodorovné pruhy v poměru 3:1:1:1, zvlněný zelený se třemi
žlutými klasy v žerďové části, vlnitý žlutý, vlnitý modrý a zvlněný žlutý. Pruhy mají dva
vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Čl. 2
Užívání symbolů obce
1) Obec Horní Ředice, 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.
2) Svolení k užívání znaku obce vydává na základě odůvodnění žádosti obsahující nárok
barevného nákresu a způsobu umístění znaku Obecní úřad Horní Ředice po předchozím
souhlasu rady obce.
3) Znaku obce lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budovy (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo jí zřízené nebo založené organizační
složky
e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru
f) na upomínkových předmětech
4) Vlajky obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních
a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního charakteru.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Horní Ředice č. 2/1998, o znaku a praporu obce
Horní Ředice a jejich užívání.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.1.2008

……………….
Václav Bažant
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2008
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Ing. Jiří Kosel
starosta

