Obecně závazná vyhláška
o znaku a praporu obce a jejich užívání
Obecní rada v Hukvakldech vydává podle § 16 zák. ČNR č. 367/1990 Sb. zákon o obcích
v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Znak a prapor obce Hukvaldy byl udělen na návrh Obce Hukvaldy dle § 5 zák.č. 367/1990
sb., o obcích, v platném znění usnesením parlamentu České republiky.
Znak obce je štít nahoře dělený cimbuřovým řezem o pěti stínkách, nahoře stříbrný a dole
červený. Nahoře červená liška sedící na dělící čáře, v levém horním rohu doprovázená
modrou lyrou. V dolní části čtyři stříbrné kužele.
Prapor obce - list praporu opakuje znak obce. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Originály schváleného znaku i praporu jsou uloženy na obecním úřadě v kanceláři pana
starosty.
Článek 2.
Zásady užívání znaku
Obec Hukvaldy vlastní znak obce. V souladu s ustanovením § 5 zák. č. 367/1990 Sb., o
obcích, platném znění, může obec a její orgány a organizace tento znak užívat. Při užívání
znaku je třeba dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku, nesmí dojít k jeho znevažování,
nevhodnému užití.
Jiné orgány, organizace a zařízení v obci, právnické a fyzické osoby mohou znak užívat jen se
souhlasem obecní rady v Hukvaldech, která na základě žádosti zmocní obecní úřad k vydání
povolení k užití znaku. Žádost musí obsahovat barevný nákres znaku a jeho umístění.
Znak obce může být užíván zpravidla:
v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,
k vnějšímu označení budov a místností, pokud není stanoveno užívání státního znaku,
na orientačních a propagačních tabulích,
na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo
spravovaných,
na propagačních tiscích a publikacích,
na upomínkových předmětech.

Článek 3.
Užívání praporu obce
Prapor obce Hukvaldy užívá obec, její orgány a organizace. Může být užíván spolu se státní
vlajkou a to zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a
dalších událostech mezinárodního, regionálního a místního charakteru. Užitím praporu obce
nesmí dojít k jeho znevážení nebo zneužití.
Pro užívání praporu jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně ustanovení čl. 2
odst. 2.
Článek 4.
Úplata za užívání znaku obce
Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu. Obecní rada se v ojedinělých
případech může usnést i jinak. Výše úplaty se stanoví v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o
cenách. Při tom rada přihlédne k účelu užití znaku. Úhrada bude stanovena samostatnou
smlouvou.
Článek 5.
Sankce
Užívání znaku a praporu obce lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodrží stanovené podmínky
užívání nebo znak a prapor obce užívají nevhodným způsobem.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle § 48
zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a podle § 50 zák.č. 367/1990 Sb., o
obcích, v platném znění.
Článek 6.
Platnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena jednáním obecního zastupitelstva dne
15.12.1993 a nabývá účinnosti dnem 1.1.1994.
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