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Obecně závazná vyhláška obce č- 212006
o znaku obce Perálec a jeho uživání
Zastupitelstvo obce Perálec na základě svého usnesení ze dne 9,srPna 2006,
vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm, i.) zákona č. 128l2a}0 Sb., o obcích (obecním
zíízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Znak a barvy obce
je : v modrém štítěnad zelenou patou s položeným stříbrným krojidlem
stříbrný kráčejicíberánek se zlatou zbr$í džicípravou přední noho9 ratiŠtě zakonČené
křížkema prwázený vlevo nahoře váyčeným lipovým listem, obojí zlaté.
2. Barvamiobce jsou:modrá, zelená, stříbrná azlatá,
3. Vyobrazení znáku obce je přílohou této obecné závazné vyhlášky a je v originále uloŽen
na obecním úřadě
v Perálci.
ČtáneN 2
užíváníznaku obce
1. Znakem obce

1.

pokud není předepsáno uživánístátního znaku, můžeObec Perálec podle zákona
č.128l?o00 sb., o obcích (obecním zřizení) § 34 a odst. 3, ve znění pozdějŠÍch
předpisů tdále jen zákon o obcíchl a jí zřízenénebo založenéorganizaČnísloŽky a

právnické osoby, užívatznaku obce.
z.iinaorgány, organizace azařízení, právnické atyzické osoby mohou uŽÍvat obecní znak
dle zákona o obcích § 34a odst.3,, jen se souhlasem obce
3. Svolení k užíváníznáku obce se vydává na základě odůvodněnéŽádosti obsahující
barevný nákres a způsob umístění.
4. Obecního znaku lze užívatzpravidla:
a) v záhlaví obcí vydaných dokumentů
bi k vnějšímu oznáčeni obecních budov a místností,pokud není předepsáno uŽÍvat
státního znaku
c) na něktených předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí zaloŽených,
řízených nebo spravovaných
d) na orientačnícha propagačníchtabulích,
e) na propagačníchtiscích, publikacích a upomínkorných předmětech

danek 3
Sankce

1. porušenípovinností stanovených touto obecně závaznau vyhláŠkou se postihuje
podle zákoÁa č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších.předpisŮ zákona o
bocicn č. 1.28t2aa0 Sb., o obcích (obecním zřízení\, ve znění pozdějších předpisŮ.
Článek 4
závěrečná ustanovení
od í.října2006,
Tato obecn é závazná vyhláška nabýváipj
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František staněk-m ístostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 1O.srpna
Sejmuto z rlřední desky dne 26.srpna 2006

