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Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o znaku obce Borovnice a jeho užívání

Zastupitelstvo obce Borovnice na svém zasedání dne 29.12.2005 schválilo  na základě § 34a
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR č. 60 ze dne 21.září 2005 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.
Znak a barvy obce Borovnice

(1) Znakem obce Borovnice je ve stříbrném štítě vykořeněná borovice přirozené barvy 
provázená podél kmenu černou kohoutí hlavou s červenou zbrojí a modrou lví hlavou se 
stříbrnou zbrojí a červeným jazykem, obě přivrácené.

(2) Vyobrazení znaku obce je přílohou této vyhlášky a je v originále uchován na Obecním 
úřadě v Borovnici.

Čl. II.
Užívání znaku obce

(1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Borovnici podle §34a
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizace obcí 
založené, řízené a spravované, užívat znaku obce Borovnice (dále jen obecního znaku)

(2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak je 
se souhlasem obecního zastupitelstva.

(3) Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující 
barevný nákres a způsob umístění znaku Obecní úřad po předchozím souhlasu obecního 
zastupitelstva.

(4) Obecního znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jím založených, 

řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru
f) na upomínkových předmětech

Čl. III.
Úplata za užívání znaku

Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní zastupitelstvo neusnese jinak. 
Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu1

Čl. IV.
Sankce

(1) Užívání znaku  lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je 
užívají nevhodným způsobem.

(2) Porušení povinností stanovených vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů.2

                                                          
1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
2 §48 a 42 odst.1 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, §58 zák.
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.



Čl.V.
Účinnost

1) Vyhláška byla vyhlášena dne  29.12.2005.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  16.1.2006.

............................................... ..............................................
Ing. Josef Bušák                                                           Jana Nosková   
starosta obce                                                             zástupce starosty




