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Zastupitelstvoobce Chvalšiny se na svém zasedáni dne 27.9.2012 usneslo lrydat,
Sb., o obcích(obecníďízení),ve
v souladus $ 84 a ve yazbéna $ 34a zěkonaě. 1'2812000
pravidlapro užívání
předpisů,
zněnípozdějších
symbolůobce Chva1šiny'

Čt.r
Základní ustanovení
pro
Praviďa
užívánísymbolůobce Chvalšiny stanovízásady pro lžívámimaku a vlajky
obce. Vlajka obce by1a obci Chvalšiny udělena roáodnutím předsedkyně Poslanecké
sněmovnyParlamentuČn e. ;. 333l2OI2ze dne 26. I, 201'2.Blason (slovnípopis) znaku
sněmovnyParlamenfu
obceby1stanovenpodvýborempro hera1dikua vexilologii Pos1anecké
ČRč'j' 0165/6voi11PPHaVze dne24. 11.2011.
Vyobrazeníznakua vlajky jsou v originaleuloženyna obecnímuřaduChvalšiny.

Čt'z
Užívání
znaku obce Chvalšiny
I, IJživatznak obce mohou členovézastupitelstvaobce v rámci výkonu mandátu,obec
a obcizÍizenéneboza]ožené
organizaění
složkya právnickéosoby.
starosty.
2. Jinésubjektymohouúívatznakuobcepouzeza předchozíhosouh1asu
3' Znak obcelze uŽívat:
a) v zéú.iaví
ýznamných listin a písemnýchdokumentů,
b) k vnějšímu oznaěeníbudov (místností),pokud není předepsrínopouze státního
znaku,
c) na orientačních
a propagačních
tabulích,
publikacích,
propagačních
d) na
tiscícha
předmětech,
e) na upomínkových
f) na někteých předmětecha jiném majetku obce nebo otganizacíchobci založených,
Ťízených
nebospravovaných.
4, Žádost k použitíznaku se předkládá na obecní uřad Chvalšiny a musí zejména
obsahovatřádnézdůvodnění
:
jeho
poúití,
a) způsoba rozsah
b) předměta místaumístění,
nákesu.
c) vývamépojetípro použití,
vč.barevného
vyžádatdoplněnídalších
údajů.
5. Starostaobce mÍ:že
platbusjednanoudohodou.
požadovat
6. Zauživáníznakuje obecoprárrrrěná

zraku obce způsobem,kterým by moblo dojít kjeho zreuŽití
7, Je zakiaéno užívéo:'i
a zneváženi.

čt.r

Užívánívlajky obce Chvalšiny
1. K užívrání
vlajky obce nenínutný souhlasobce.
2. Vlajky obce lze užívatzejménapři slarmostníchpříležitostech,ýznamných jednáních
regionrílníhoi obecního
a setkiínícha dalšíchudálostech meziniírodního,celosuítrrího,
charakteru.
3. Subjekty tlžívajícívlajku obce jsou povinny obr,yklým způsobemzajistit' aby při
užívánívlajky obce nemohlo dojítk jejímuzneváženi.
Čt.l
Ustanoveníspolečnáa závérečnát
1' Při nedodrženístanovenýchpodmínekpro lžívánt s1mbolůobce bude obcí dán zákaz
jejich pouŽívánía v případějejich zreuŽití nebo hrubéhozneyáŽentbude postupováno
v sou1aduse zákonem ě. 20011990Sb., o přestupcích,ve znértlpozdějšíchpředpisů.
2. Tato pravidla pro užíviínísymbolů obce Chva1širry nabyvají účinnost dnem
28.09.2012.
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