Obec LOUKOV, okres Mladá Boleslav
Obecně závazná vyhláška obce Loukov
č. 2/2006
o používání obecních symbolů
Zastupitelstvo obec Loukov se usneslo dne 04.09.2006 vydat v souladu s ust. § 35, § 34a a 84
odst. 2) písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1. Obec Loukov (dále jen „obec“) je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím
trvalým a výhradním majetkem.
2. Obecními symboly obce jsou:
- znak obce udělený obci rozhodnutím č. 60 předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ze dne 21. 9. 2005
- vlajka obce udělená obci rozhodnutím č. 60 předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ze dne 21. 9. 2005.
Článek 2
Znak obce
V zeleno – červeně zvýšeně děleném štítě nahoře hermelínový trojlístek, dole stříbrná krokev
držená dvěma shora do oblouku vynikajícími zlatými lvími tlapami s modrou zbrojí, pod ní
zlatá lilie.
Článek 3
Vlajka obce
List tvoří dva vodorovné pruhy – zelený a červený v poměru 7:12. V zeleném pruhu
hermelínový trojlístek, v červeném pruhu bílá krokev vycházející ze třetí a osmé desetiny
dolního okraje a s vrcholem na středu horního okraje pruhu, držená dvěma žlutými lvími
tlapami a modrou zbrojí do oblouku vynikajícími ze zeleného pruhu. Mezi rameny krokve
žlutá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Článek 4
Užívání obecních symbolů
1. Znak obce užívá obec, organizační složky a právnické osoby zřízené obcí.

2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem obce1. Souhlas s užíváním znaku
obce vydává starosta obce na základě odůvodněné žádosti obsahující záměr využití znaku
včetně barevného vyobrazení a způsobu umístění znaku obce.
3. Trvale mohou být znakem obce označeny budovy, v nichž mají sídlo orgány obce,
nemovitý a movitý majetek obce.
4. Znak obce je užíván k reprezentaci obce, zpravidla:
a) při významných akcích (kulturní, společenské, sportovní akce, apod.) pořádaných
nebo spolupořádaných obcí nebo pořádaných pod záštitou obce, územního
samosprávného celku, jehož je obec součástí, nebo subjektu, jehož je obec členem,
b) při státních svátcích a jiných významných dnech,
c) na písemnostech vyhotovených orgány obce, obcí zřízenými organizačními
složkami a právnickými osobami,
d) na průkazech, odznacích a stejnokrojích obce,
e) na orientačních a propagačních zařízeních, tiscích, publikacích a upomínkových
předmětech obce.
5. Znak obce nesmí být užíván v jiné podobě, než v té, která je stanovena touto obecně
závaznou vyhláškou.
6. K užívání vlajky obce není nutný souhlas obce1.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Přílohami této obecně závazné vyhlášky jsou barevná vyobrazení znaku obce a vlajky
obce.
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2006 Obce
Loukov ze dne 26. 6. 2006 o používání obecních symbolů.
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

…………………………….
Radek Chládek
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 05.09.2006
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………………………………
Jiří Koťátko
starosta obce

Sejmuto dne : ……………………

ust. § 34a odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

