Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 4/2000 o podmínkách užívání
znaku, praporu a vlajky obce Březina
Obecní zastupitelstvo v Březině se usneslo podle ustanovení § 16 Zákona č. 367/1990 Sb. vydat
tuto obecně závaznou vyhlášku o podmínkách užívání znaku, praporu a vlajky obce Březina:

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví podmínky pro užívání znaku, praporu a vlajky obce Březina.
Čl. 2
Znak a prapor obce Březina
1. Znak obce Březina tvoří zelený štít se stříbrnou špicí, na níž je položena vykořeněná bříza
v přirozených barvách, kolem kořenů položeny čtyři červené pětilisté růže se zlatými středy,
v pravé zelené výseči zlatý žalud a v levé zlatá sekera širočina.
2. Výtvarné vyobrazení znaku obce Březina stanoví příloha, která je nedílnou součástí této
vyhlášky.
3. Obecní prapor vychází z obecního znaku. Prapor tvoří zeleno-žlutě svisle dělený list, ze
zelené části vybíhá klín téže barvy do středu vlající části, na zelené části položena bílá
krokev vycházející z 1/3 listu posázená čtyřmi červenými pětilistými růžemi se žlutými
středy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
4. Vlajka je odvozena z praporu tak, že poměr šířky a délky není stanoven.
Čl. 3
Užívání znaku obce Březina
1. Užívat znak obce Březina mohou obec, její orgány a organizace. Jiné orgány, organizace,
právnické a fyzické osoby tak mohou činit jen se souhlasem obecního zastupitelstva. 1)
2. Žádost o souhlas se předkládá prostřednictvím Obecního úřadu v Březině.
3. Znak obce Březina nesmí být užíván v jiné podobě, než v té, která je stanovena touto
vyhláškou. Použití jiné podoby znaku obce Březina anebo jeho znevážení a zneužití bude
postihováno tak, jak je uvedeno v § 7 této vyhlášky.
Čl. 4
Úplata za užívání znaku
1. Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní zastupitelstvo neusnese
jinak. Výše úplaty se stanoví usnesením obecního zastupitelstva v souladu se zvláštním
předpisem. 2)
2. Souhlas s užíváním znaku obce Březina je poskytován bez úplaty pro charitativní a
humanitární organizace, jakož i pro akce organizované v součinnosti s obcí Březina nebo
s Obecním úřadem Březina.
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Čl. 5
Užívání praporu a vlajky města
1. Užívat prapor a vlajku obce Březina mohou obec, její orgány a organizace. Jiné orgány,
organizace a zařízení i fyzické a právnické osoby tak mohou činit jen se souhlasem obecního
zastupitelstva. 1)
2. Žádost o souhlas se překládá prostřednictvím Obecního úřadu v Březině.
3. Úmyslné poškození, zneužití nebo znevážení praporu a vlajky obce Březina bude
postihováno tak, jak je uvedeno v § 7 této vyhlášky.
Čl. 6
Úplata za užívání praporu a vlajky obce Březina
1. Souhlas s užitím grafické úpravy praporu a vlajky obce Březina se poskytuje za úplatu,
pokud se obecní zastupitelstvo neunese jinak. Výše úplaty se stanoví usnesením obecního
zastupitelstva v souladu se zvláštním předpisem. 2)
2. Užívání praporu a vlajky obce Březina je bezplatné.
Čl. 7
Porušení povinností
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných
předpisů.3)
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zdeněk Maša
starosta

Ing. Jiří Holý
zástupce starosty

1)

Zákon o obcích č. 367/1990 Sb. v platném znění
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
3)
Zákon o obcích č. 367/1990 Sb. v platném znění, Zákon č. 200/1990 o přestupcích v platném
znění, Trestní zákon č. 140/1961 ve znění pozdějších předpisů
2)
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