MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007
O znaku a vlajce města Město Albrechtice a jejich užívání
Zastupitelstvo města Město Albrechticích vydává dne 28.6.2007 v souladu s § 84 odst.2, písm.h),
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČI. I
Znak, vlajka a barvy obce
1. Znakem obce je ve zlatém štítě z hromady klestí vyrůstající divý muž s věncem z bílého
topolu na hlavě a kolem pasu, který má pravou ruku v bok a levou drží větev bílého topolu,
vše v přirozených barvách.
2. Vlajkou obce je list praporu s poměrem šířky k délce 2:3, který je rozdělen na tři svislé
pruhy v poměru 1:2:1 . Krajní jsou zelené, zatímco prostřední žlutý nese stylizovaný zelený
list bílého topolu.
3. Barvami obce jsou zlatá ( resp. žlutá ) a zelená.
4. Vyobrazením znaku a vlajky obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uschovány
na Městském úřadu v Městě Albrechticích.

ČI. II
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může město Město Albrechtice, podle § 34a,
odst.2, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) , jakož i organizace obcí založené
nebo zřízené, užívat znak obce.
2. Jiné subjekty mohou používat znak obce jen s jejím souhlasem.
3. Svolení k užívání znaku obce vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný
nákres a způsob umístění rada města.
4. Znaku obce 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 jí založených, řízených
nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích
f) na upomínkových předmětech

ČI.III
Užívání vlajky obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá město, její orgány a
organizace.
2. Jiné subjekty mohou používat vlajku obce bez jejího souhlasu.
3. Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních
a setkáních a dalších událostech, mezinárodního, regionálního i obecního charakteru.

ČI.IV
Zrušovací ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ruší obecně závaznou vyhlášku č.3/1998 O znaku a
praporu města Město Albrechtice ze dne 13.11.1998.

ČI.V
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena dne 28.6.2007 a nabývá účinnosti od 1.8.2007
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