obecně záy aznávyh|áškač.6 12004,
o znaku a v|ajceobceRohovládovaBěIá a jejich užívání
obec Rohor.ládor'a Bělá. po schváleníobecďm zastupitelstvem dne29.3.2OO4,
rr,jál á podle s\16 odst' 1 zákona č.4|0192Sb., a v souladus rozhodnutímpředsedv
Poslarreckésněmo\.n\'Parlamenfu Českérepubliky č,j, 12424104ze dne 3.prosinc. 2004 .u.o
otecně zár.aznour;hlrišku
Čl.t
Zna\ v|ajka a banT obce Rohov|ádova Bě|á
l. Znďem obce Rohovládor'a Bě1á je na sříbmém štítězelený drak s rozevřen]í,'rni
křídly, na
prai émkřídle zlatý mečse stříbmým ostřím,na levémkšídlez|atý kIíč,kolem kku draka
zi.rd k]iČka.
l. \'lajku obce tr.ořína bílémlistu zelený drak s rozevřénýmikřídly, na pravémkřídle Žlutý
nc s bílý'mostřím,na levémkjídle žluý klič,kolem k.ku draka Žlutá klička. Poměr šířkv
k delcelisruje 2:3.
-1.Ban]. obce jsou: bílá( : stříbmá),ž|uÍá(=
z|aÍá),ze|ená,čewená
.l. \'r.obrazeníznaku a vlajky obcejsou přílohou tétolyhlášky ajsou v originále uchovány na
obecní úřaděl, Rohovládově Bě1é.

Čl.z

Uživání znaku obce
1. Pokud nenípředepsiírrouŽívánístátníhoznaku, můŽeobecní úřadv Rohovládově Bělé
p..cdle$ 5 zek.č.410192Sb.' o obcích,ve zněnípozdějšíchpředpisů,v úplnémzněnízák'č
-{l0 92 Sb.. jakoŽ i organizace obci založené,
řízenénebo spravované'uŽívatznaku obce
Rohor]ádova Bělá (dáIejen obecníhoznaku).
]. .]inéolgány. organizacea zařizení,právnickéa fyzickéosoby mohou užívatobecníznak jen
se souhlasemobecníhozastupitelstva.
-1.Sr'oleník uŽíváníobecníhoznaku vydává na základě odůvodněné
Žádosti obsahující
barer.nÝnákres a způsobumístěníznaku obecnízastupitelstvopo předchozím schválení'
4. obecního znaku lze uŽívatZDravidla:
a r i záhlarí r,1iznamných
Iistina písemnýchdokumentů
b) k vnějšímuoznačováttíbudov (místností),
pokud nenípředepsáno uŽívánístátniho znaku
c) na orientačnícha propagačníchtabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizacíji za|ožených,Íizených
nebo spravol'aných
e,1na propagačních
tiscích a publikacích obecníhocharakteru
t) na upomínkovýchpředmětech

Čt.
s

Uživánípraporu obce
1. Pokud nenípředepsáno uŽíviinístátnívlajky, vlajku obce uŽívá obec,její orgány
a otganizace

t

2Pmuávánívlajkyobceji:rýmipnívnickýmiaýzickýmiosobamiplatíobdobně
olmoveni čl.2' odst. 3
j
3. Vlajku obce |ze uživatzejménapň slavnosÍríchpříležitostech,v.ýznamnýchednanícha
a v'ýznamnýchudálostechregionálníhoa obecníhocharakteru
setánjch s mezinárodníúčastí

Čl.a

Úp|ata za líwátní znaku

zastupitelstvo
znaku obce se poskytujeza úplatu,pokud se obecní
Soublas s uŽívtárrím
',.
předpisu
reumesejinak' Výšeúplatyse stanovípoďe zvliáštního

Čt's

Sankce
kteřínedodrŽujístanovenépodmínky
l. Uávání znaku a praporu|ze 7*áz^t témnživate1ům,
neboje uŽívajínevhodnýmzpůsobem.
2. Poruše$pgvinnostístanovenýchtouto vylúaškouse postihujepodle obecnézávazných
předpisů,/.
čt' 0
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