V y h l á š k a č. 1/1995
O POUŽÍVÁNÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE POZLOVICE
Obecní zastupitelstvo Pozlovice na svém zasedání dne 18. ledna 1995 podle ustanovení § 36
odst. 1, písm. f) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. ve znění zákona č. 410/1992 Sb. o
obcích, (obecní zřízení) schvaluje a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I.
Znak obce Pozlovice
1. Obec Pozlovice používá znak, který obci Pozlovice udělil předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky pan PhDr. Milan Uhde rozhodnutím č. 14 ze dne 12. dubna
1994.
2. Znak obce Pozlovice má tuto podobu:
V modrém štítě ze zlaté koruny vyrůstá stříbrný korunovaný pegas se zlatými kopyty a
hřívou, nahoře provázený dvěma zlatými kalichy.
3. Originál znaku je uložený u starosty obce Pozlovice.
Článek II.
Prapor obce Pozlovice
1. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan PhDr. Milan Uhde udělil
na návrh obecního zastupitelstva Pozlovice rozhodnutím 5. 14 ze dne 12. dubna 1994 obci
Pozlovice prapor.
2. Prapor obce Pozlovice má tuto podobu:
Tň svislé pruhy - bílý, modrý, bílý. V modrém pruhu žlutá koruna nad žlutým kalichem.
Poměr šířky k délce listuje 2:3.
3. Originál výtvarného zobrazení praporu obce Pozlovice je uložen u starosty obce.
Článek III.
Užívání znaku obce
1. Znak obce Pozlovice mohou užívat orgány obce Pozlovice a právnické osoby, které
obec založila nebo zřídila.
Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znaku obce pouze po předchozím
souhlasu obecní rady.
2. Žadatel předkládá žádost o používání znaku obce Pozlovice prostřednictvím Obecního úřadu
Pozlovice spolu s návrhem užití znaku obce.
3. Užívání znaku může obecní rada stanovit bezúplatně nebo za úplatu. Výše úplaty se
stanoví podle způsobu využití v každém jednotlivém případě.
Úhrada za užívání znaku obce včetně způsobu placení bude stanovená samostatnou
smlouvou mezi obcí Pozlovice a uživatelem.
4. Při používání znaku obce je nutné dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku, nesmí
dojít k jeho znevažování, zneužívání a nevhodnému užití.

Článek IV.
Užívání praporu obce
1. Prapor obce mohou užívat orgány obce a právnické osoby, které obec založila nebo
zřídila.
2. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat prapor obce i bez souhlasu obecní rady,
pokud jeho užívání nebude sloužit ke komerčním účelům. Grafické znázornění praporu
však musí být vždy schváleno odpovědným pracovníkem obecního úřadu.
3. Užívání praporu obce Pozlovice musí být v souladu se zákonem č. 68/1990 Sb. o
užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky
(§4, odst. 4, cit. zákona).
4. Uživatel je povinen zajistit, aby při užívání praporu obce Pozlovice nemohlo dojít
k jeho znevážení, zneužívání a nevhodnému užití.
Článek V.
Dohled a sankce
1. Dohled na správné a důstojné používání znaku a praporu obce Pozlovice provádějí
členové kontrolní komise obecní rady a pracovníci Obecního úřadu v Pozlovicích.
2. Porušování povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle § 50 zákona č.
367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších právních předpisů a § 46, odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů.
3. Obecní rada Pozlovice zakáže používání znaku a praporu obce Pozlovice těm uživatelům, kteří poruší ustanovení této vyhlášky.
Článek VI.
Platnost a účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení obecním zastupitelstvem Pozlovice a
účinnosti dne 1. 3. 1995.

