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Obce

KOZMICE

o znaku a vlajce obce Kozmice
a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Kozmice se na svém zasedání dne l7. 9.2018 usnesením č,1613 usneslo
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíizeni)
tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
Znak, vlajka a barvy obce

l.
2.

Znak obce tvoří v dolní polovině modrého štítustříbrnémlýnské kolo s černou
položenou kypřicí, podloženédvěnra zlatými zkříženými liliovými hůlkami.

Vlajkou obce je list tvořícítři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý v poměru l:2:I,v
modrém poli zkříženéžlutéliliové hůlky, dole překryté bílým mlýnským kolem
vodorovnou černou kypřicí. Poměr šířky k délce listu j e 2:3,

3.

Barvami obce jsou žlutá, ( resp. zlatá), bílá (resp. stříbrná), modrá a černá.

4,

Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou této vyhlášky
uschovány na Obecním úřadě v Kozmicích.

a

s

jsou v originále

čl.z

Užíváníznaku a vlajky obce

l. Obce a jimi zřizené nebo založenéorganizačnísložky a právnické osoby mohou uživaí
znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívatznak obce jen

K užívánívlajky obce není nutný její souhlas.

2,

s

jejím souhlasem.

Obecního znaku lze uživat zpravidla:

a) v záhlavi významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímuoznačeníbudov /místností), pokud není předepsáno užívánístátního

c)

d)

e)

f)

znaku
na orientačnícha propagačních tabulích
na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací
ř izený ch nebo spravovaných
na propagačních tiscích a publikacích
na upomínkových předmětech

jí založených,

čl. s
zrušovací ustanovení
ZruŠujese obecně závazná vyhláška ě.1l1997 schválená Zastupitelstvem obce dne
3.12.|996, která nabyla účinnostídne 1 . l .1997 .

čt. l
Účinnost
'l'a1o obecně'záva'zná
vyhláška rrabývá úrčinrrostipatnáctým cltlem po dni vylr|ášení.

petr kozák
StaroSta

Vyvěšeno na úřední desce dne: l9. 9. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 5. 10. 20l8

Ing. Jan Karčmář

nlístostarosta
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