OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM
č. 1/97
O používání obecních symbolů
vydaná na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ustanovení § 18 a 36
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a uměleckých
dílech ( autorský zákon ), ve znění pozdějších změn a doplňků, schválena na zasedání
obecního zastupitelstva Obce Rudná pod Pradědem dne 8.4.1997
čl.1
Obec Rudná pod Pradědem je oprávněna užívat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a
výhradním majetkem. tato místní vyhláška, jmenovitě tyto symboly určuje a stanoví
podmínky jejich používání.
čl. 2
Obecními symboly jsou :
Obecní znak a obecní prapor schválené rozhodnutím předsedy
poslanecké sněmovny ČR č. 24, ze dne 27. ledna 1997
čl. 3
Zhotovování originálů symbolů obce zajišťuje pouze OÚ a na základě rozhodnutí starosty
obce. Zneužití symbolů obce a jejich případné padělání je zakázáno. Chráněna jsou i autorská
práva tvůrců originálu a zpracovatelů podle zákona č. 35/1965 Sb., o literárních, vědeckých a
uměleckých dílech ( autorský zákon ).
čl. 4
Obecní znak
Popis : Ve zlatém štítě vykračující černý čáp s červenou zbrojí.
čl. 5
Obecní prapor
Popis : Žlutý list s černým čápem s červeným zobákem a pařáty. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3
čl. 6
Obecní znak a obecní prapor mohou fyzické a právnické osoby používat jen se souhlasem
starosty obce. Evidence žádosti a následných povolení o používání obecních symbolů je
pověřen OÚ.
a/ Použití symbolů obce k reprezentaci obce, na výrobcích a zboží, které je předmětem
prodeje a jiné využití pro komerční účely je možné za úhradu. Výši úhrady schvaluje Obecní
zastupitelstvo. Úhrada je splatná do 1. měsíce od vydání povolení.

b/ Trvale mohou být symboly označeny - budova OÚ a movitý majetek obce.
c/ Majetek jiných fyzických a právnických osob může být těmito symboly označen jen se
souhlasem OÚ.
d/ Používání obecních praporů a znaku obce je dále povoleno :
- při významných státních svátcích
- při významných dnech ČR, Obce Rudná pod Pradědem, nebo při významných akcích
pořádaných obcí, nebo regionem
čl. 7
Sankce za porušení této vyhlášky jsou dané zákonem č. 367/1990 Sb., § 50, o obcích ( obecní
zřízení ), ve znění pozdějších předpisů. zákonem č. 124/1993 Sb., kterým se vyhlašuje úplně
znění zákona o přestupcích se všemi změnami a doplňky a zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení.
čl. 8
Tato vyhláška byla schválena Obecním zastupitelstvem obce Rudná pod Pradědem dne
8.4.1997 a nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení t.j. 23. dubnem 1997.
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