Obecně závazná vyhláška obce Rybí
č . 1 / 2001
o znaku a praporu obce Rybí a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Rybí se na svém zasedání konaném dne 5. dubna 2001 usneslo na základě ustanovení § 84,odst.2,písm.
i),zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) , vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :
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Čl. I.
ZNAK , PRAPOR A BARVY OBCE
Znakem obce je „ v modrém štítě šikmo položená ryba , pod ní na šikmo vztyčené stříbrné radlici červená lilie “ .
Praporem obce je list s poměrem šířky k délce 2 : 3 , s tímto popisem :
„ modro – bíle šikmo dělený list . V žerďovém poli šikmo položená bílá ryba hlavou k hornímu cípu , ve vlajícím
poli červená lilie “ .
Barvami obce jsou bílá ( neboli stříbrná ) , červená a modrá .
Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uschovány na Obecním úřadu Rybí .
Čl. II.
UŽÍVÁNÍ ZNAKU OBCE
Obec Rybí a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak obce
Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem rady obce .
Svolení k užívání znaku obce vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění
Obecní úřad Rybí po předchozím souhlasu obecní rady .
Znak 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 nebo jí zřízených nebo založených organizačních složek a
právnických osob
e)
na propagačních tiscích a publikacích
f)
na upomínkových předmětech .
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Čl. III.
ÚPLATA ZA UŽÍVÁNÍ ZNAKU OBCE
Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu , pokud rada obce nestanoví jinak .
Výši úplaty stanoví rada obce .

1.
2.
3.

Čl. IV.
SANKCE
Souhlas s užíváním znaku obce rada obce odebere , nejsou-li dodrženy stanovené podmínky.
Užívání praporu obce rada obce zakáže těm subjektům,které tak činí nevhodným způsobem.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů .

Čl. V.
ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se „Obecně závazná vyhláška obce Rybí č. 1/2000 o znaku a praporu obce Rybí a jejich užívání “ schválená
Obecním zastupitelstvem Rybí dne 30.3.2000 .
Čl. VI.
ÚČINNOST
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20.dubna 2001.
Jiří HONEŠ, místostarosta

Václav PAVELKA, starosta

