Obecně závazná vyhláška Obce Bukovany č. 1/2011
o symbolech obce a jejich užívání
Zastupitelstvo Obce Bukovany se na svém zasedání dne 18. 2. 2011, usnesením
č. 4/2011, usneslo vydat na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR a v souvislosti s § 34a
a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
(1) Obec Bukovany (dále „obec“) jako územní samosprávný celek je územním
společenstvím občanů, který má právo na samosprávu a je mu přiznána právní
subjektivita. Z tohoto postavení vyplývá také právo mít a užívat symboly obce.

Čl. 2
(1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje symboly Obce Bukovany a jejich užívání.
(2) Symboly obce jsou: znak obce a vlajka obce.

Čl. 3
Znak obce
(1) Vyobrazení znaku obce vytvořil Ing. Arnošt Drozd.
(2) Znak byl obci udělen dne 29. dubna 2010, rozhodnutím č. 75 předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 15. dubna 2010.
(3) Znak obce tvoří v modro-stříbrně vpravo polceném štítě vpravo stříbrná
čtyřpatrová věž se soklem, se čtyřmi dvoukřídlými okny nad sebou, zakončená
červenou bání se zvoničkou. Vlevo modrý džbán – pinta, na němž je položen zlatý
vztyčený bukový list.

Čl. 4
Užívání znaku obce
(1) Znak obce užívá obec a její orgány.
(2) Znak dále užívají obcí založené nebo zřízené organizační složky a právnické osoby.
(3) Jiné subjekty, v odst. 2 tohoto článku neuvedené, mohou užívat znak obce se
souhlasem obce. O udělení souhlasu rozhoduje zastupitelstvo obce.

Čl. 5
Vlajka obce
(1) Návrh vlajky vytvořil Ing. Arnošt Drozd.
(2) Vlajka byla obci udělena dne 29. dubna 2010, rozhodnutím č. 75 předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 15. dubna 2010.
(3) Vlajka obce představuje list tvořící dva svislé pruhy, v poměru 1:2. Modrý s bílou
čtyřpatrovou věží se soklem, se čtyřmi dvoukřídlými okny nad sebou, zakončenou
červenou bání se zvoničkou a bílý s modrým džbánem - pintou, na němž je položen
žlutý vztyčený bukový list. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Čl. 6
Užívání vlajky obce
(1) Vlajku obce užívá obec a její orgány.
(2) K užívání vlajky obce jinými subjekty není třeba souhlas obce.

Čl. 7
(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Jiří Macoun v. r.
starosta

Bc. David Kaiser v. r.
místostarosta

Přílohy OZV o symbolech obce a jejich užívání
1/ Znak obce Bukovany
2/ Vlajka obce Bukovany

vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 2. 2011
sejmuto z úřední desky dne:

17. 3. 2011
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Příloha č. 1 OZV 1/2011
Znak obce Bukovany
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Příloha č. 2 OZV 1/2011
Vlajka obce Bukovany
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