obecně závazná vyhláška obce Mikulovice
č.'l12012
o symbolech obce Mikulovice a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 24'9'2012 usneslo Vydat
usnesením č'4 Vsouladu sust' s 84 odst' 2 pÍsm- h) Zákona ě' 12812000 sb.'
o obcích (obecní z'íizení) ve znění pozdějšíchpředpisů' a V sou]adu s rozhodnutím
'
předsedkyně Poslanecké sněmovny č' 33 ze dne 18. 5' 2012 tuto obecně závaznou
Vyhlášku (dále jen ,'VyhIáška")'

čl. 1

Znak a vlaika obce Mikulovice

(1)

Znakem obce Mikulovice je: Modro-červeně zvýšeným zúženýmstříbrným
vlnitým břevnem dělený štít.Nahoře kníŽecíčepice, do|e zlaté Vozové kolo.
Vlajka obce tvoří tři vodorovné pruhy' modÚ' bílý vlnitý třemi Vrcholy a
dvěma prohlubněmi a zvlněný červený, v poměru 4:1:5' Vmodrém pruhu
kníŽecíěepice. V červenémpruhu žlutévozové ko|o' Poměr šířkyk délce je 2:3'
Výtvarné Vyobrazení Znaku a Vlajky obce lV]ikulovice stanoví příloha č' 1 této
Vyhlášky'

(2)

(3)

čl' 2

UžíVáníznaku obce

(1)

Znak obce Mikulovice mohou uŽíVat orgány obce, obcí zřízené nebo zaloŽené
organizačnísloŽky a práVnické osoby' ostatní fyzické a práVnické osoby mohou
uŽival znak obce Mikulovice jen s předchozím souhlasem' kteÚ uděluje
zastupitelstvo obce l\ilik u lov ice.r
(2\ Koznaěení budov' VnlchŽ mají orgány obce lv]ikulovice sídlo, můŽe obec
Mikulovice uŽíVat Vedle Velkého státního Znaku iznak obce Mikulovice.
)

(1)
(2\

ct. s
UžÍvánívlajky obce
K užíVáníVlajkyobce l\/ikulovice nenítřeba souhlasu obce'

Vlajka obce Mikulovice se uŽíVá zejména při slaVnostních příleŽitostech'

VýZnamných jednáních a setkáních'
1

Žádost o udě]éní souhlasu s uŽltíí] ŽnakL] obce [\,4 ku ovjce musí mÍt pÍsemnou formu a být doručena
zastupiielstvu obce l\,4ikulovlce a to néjpozději 30 dnŮ před předpok]ádaným L']Žtim znak! obce
Mikulov]ce Zastuptelstvo obce l\,4iku|oVce rozhodne o udělení souhasu s uŽitÍm znaku města obce
lvlikulov]ce nejpozději do 30 dnů ode dne doručenÍŽádosti' Zastl]ptestvo obce ]V]iku]ovice mŮže
stanovit zv]áštní podrnínky uŽiti Znaku o Výsledku rozhodnutÍ bude Žadatel bez zbytečnéhoodkladu
písemně Vyrozurněn'
Plávo užívá.Íznaku můŽe zastup]ie stvo obce Miku ovice odejmout kaŽdému uŽlvate i' který jej na
zák]adě rozhodnutÍ o udě]ení souh|asu s uŽ]tjnr znaku města obce M k!]ovice uŽÍVá V rozpoÍu
s podminkami lvedeným V tomto rozhodn!tí'

čl.4
Tato Vyhláška nabývá úěinnosti dne patnáciým dnem po Vyhlášení.

,! .,,. "i.EVa Klosová
místostarostka
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Přiloha č.1
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