Obecně závazná vyhláška č. 3/2002
O znaku a praporu obce M O Š N O V a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Mošnov se na svém 23. jednání konaném dne 31.5.2002 usneslo na
základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. (i) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :
Článek I.
Znak, prapor a barvy obce
1. Znakem obce je v modrém štítě zlaté křídlo nad stříbrnou perlou mezi dvěma
zkrácenými zelenými, zlatě lemovanými hroty.
2. Praporem obce je modrý list se dvěma zelenými trojúhelníky na dolním okraji, které
jsou vymezeny žlutým, třikrát lomeným pruhem vycházejícím z první do desáté
desetiny dolního okraje. Dva vrcholy lomeného pruhu sahají do poloviny šířky listu,
prostřední vrchol se dotýká dolního okraje. Mezi vrcholy bílé kruhové pole, v horní
části listu žluté křídlo. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
3. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky. Znak a prapor obce jsou
v originále uschovány na Obecním úřadě v Mošnově.
Článek II.
Užívání znaku obce
1. Obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat
znak obce.
2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem rady obce.
3. Svolení k užívání znaku obce vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující
barevný nákres a způsob umístění rada obce.
4. Znaku obce lze užívat zpravidla :
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání
státního znaku,
c) na orientačních a propagačních tabulích,
d) na některých předmětech a jiném majetku obce Mošnov nebo jí zřízených
nebo založených organizačních složek a právnických osob.
e) na propagačních tiscích a publikacích,
f) na upomínkových předmětech.
Článek III.
Úplata za užívání znaku obce
1. Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu, pokud rada obce nestanoví
jinak.
2. Rada obce stanoví výši úplaty.

Článek IV.
Sankce
1. Souhlas s užíváním znaku obce Mošnov rada obce odebere, nejsou-li dodrženy
stanovené podmínky.
2. Užívání praporu obce Mošnov rada obce zakáže těm subjektům, které tak činí
nevhodným způsobem.
3. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
obecně závazných právních předpisů.
Článek V.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.6.2002

Milan Klečka, místostarosta

Vyvěšeno: 03.06.2002
Sňato
: 18.06.2002

Ing. Roman Máca, starosta

