Obecně závazná vyhláška obce Ves Touškov
číslo 1/2008
o užívání obecních symbolů
Zastupitelstvo

obce Ves Touškov

na svém 11. zasedání konaném

schválilo

dne27.6.2008

v souladu s § 84 odst. 2 písmo h) a § 10 písmo d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní
zřízeni), ve znění pozdějších

předpisů

tuto obecně závaznou

vyhlášku.

Či. I.
Základní
1. Rozhodnutím

č. 30 předsedy

obci Ves Touškov

ze dne 11. dubna 2008, byl udělen

štítě zlatá rnitra s trojím(2;

se zlatým třepením,

oblouku šňůrou devíti stříbrných
3. Vlajka

sněmovny

má tuto podobu:

V modro-červeně polceném
fimbriemi

Poslanecké

znak a vlajka obce.

2. Znak obce Ves Touškov
stříbrnými

ustanovení

obce Ves Touškov

provázené

parožím, se

nahoře dvěma zlatými liliemi, dole do

perel.

má tuto podobu:

List tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený. Uprostřed
parožím (2; 1) a bílými vlajícími

fimbriemi

žlutými liliemi a dole do oblouku
2:3. Obecní vlajkaje

1) černým jelenim

žlutá mitra s trojím černým jelením

se žlutým třepením,

nahoře provázená

dvěma

šňůrou devíti bílých perel. Poměr šířky k délce listu je

plně odvozena

z obecního znaku.

ČI. II.
Zásady
1. Znak a vlajka obce Ves Touškov
organizační
Nejčastější

složky a právnícké

užívání

symbolů

obce

mohou užívat orgány obce a obcí zřízené nebo založené
osoby.

použití symbolů obce v tomto článku uvedenými

a) v záhlaví jimi vyhotovených
b) v periodicích
propagačních

písemností

nebo v informačních,

a orientačních

subjekty bude zejména:

popřípadě

propagačních

tabulích i na propagačních

tiscích a dále na

a upomínkových

předmětech

vydaných
c) k označení

budov, popř. i pracovišť

kde mají sídlo, pokud není zvláštním

nařízeno užití státního znaku
d) při akcích pořádaných

obcí a pod její záštitou

zákonem

jimi

2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem, který na základě písemné žádosti
uděluje zastupitelstvo obce.
3. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
4. Subjekty uvedené v předchozích odstavcích (l) a (2) (dále jen "uživatelé") musí symboly
obce používat k reprezentaci a propagaci obce Ves Touškov důstojným způsobem.
5. Každý je oprávněn upozornit uživatele obecních symbolů na případy jejich nedůstojného
používání. V případech, kdy uživatel na upozornění nereaguje, je věcí občanské cti
každého občana oznámit to Obecnímu úřadu Ves Touškov.
O opatření k odstranění nežádoucího stavu rozhodne zastupitelstvo obce.
6. Obecní úřad Ves Touškov eviduje všechny uživatele symbolů obce a provádí kontrolu, zda
jsou symboly obce používány stanoveným způsobem; v případech kdy zjistí, že tomu tak
není, zajistí neprodleně nápravu.
7. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ve Vsi Touškově dne 27.6.2008

Zdeněk Houška
starosta obce

Vyvěšeno: 28. 6. 2008
Sňato:

12.7.2008

Jiří Bárta
zástupce starosty

