
PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY 

OBCE VYSOČANY 

 

1. Znak a vlajku Obce Vysočany může užívat Obec Vysočany a jeho orgány (zastupitelstvo 

Obce Vysočany, rada Obce Vysočany, starosta Obce Vysočany, Obecní úřad Obce Vysočany) 

a Obcí Vysočany zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. 

 

2. Obec Vysočany a orgány obce mohou znak Obce Vysočany používat zejména na svých 

insigniích, na budovách, místnostech, razítkách, pečetích, dokumentech, na označení hranice 

obce. 

 

3. Znakem Obce Vysočany mohou být označeny budovy, v nichž sídlí organizační složky a 

právnické osoby zřízené nebo založené Obcí Vysočany. 

 

4. Jiné subjekty mohou znak užívat jedině s písemným souhlasem Obce Vysočany, který je 

udělen na základě kladného posouzení Žádosti o udělení souhlasu pro použití znaku Obce 

Vysočany Radou Obce Vysočany. K užívání vlajky se souhlas obce nevyžaduje. 

 

5. Písemná Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Obce Vysočany musí být doručena 

písemně nebo elektronicky obecnímu úřadu a musí obsahovat: 

a) identifikaci žadatele,  

b) způsob užití znaku,  

c) grafický návrh uplatnění znaku. 

 

6. Rada obce rozhodne o Žádosti o udělení souhlasu pro použití nejpozději do 15 dní ode dne 

jejího doručení. O výsledku bude žadatel vyrozuměn písemně nebo elektronicky.  

 

7. Obecní úřad vede evidenci Žádostí o udělení souhlasu pro použití znaku Obce Vysočany. 

 

 

 

Příloha: Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Obce Vysočany 

 

 

 

Tato pravidla schválila Rada obce na svém jednání dne 10. 7. 2013, usnesením č. 14/13/3. 



ŽÁDOST 

 

O UDĚLENÍ SOUHLASU 

PRO POUŽITÍ ZNAKU OBCE VYSOČANY 

 

 

 

 

Fyzická / právnická osoba:_______________________________________________ 

 

Místo podnikání / sídlo:__________________________________________________ 

IČ:_______________________ 

Odpovědná osoba:__________________________________________________________ 

Telefon:_____________________________  E-mail:_______________________________ 

 

Stručná charakteristika použití znaku Obce Vysočany (jako přílohu připojte grafický 

návrh uplatnění znaku): ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:______________________  Podpis:___________________________ 

 

 

Podmínky udělení souhlasu k použití znaku Obce Vysočany: 

 

1. Znak bude dodán v elektronické nebo papírové podobě s přesným popisem 

propozic. 

2. Fyzická/právnická osoba se zavazuje použít znak Obce Vysočany pouze pro výše 

uvedené účely.  

3. Souhlas se všemi výše uvedenými body vyjadřuje oprávněná osoba svým podpisem. 
 

 

Pozn. Žádosti můžete směřovat poštou na adresu: Obec Vysočany, Obecní úřad, Vysočany 130,  

679 13 nebo elektronicky na e-mail obecniurad@vysocany.com. 

mailto:obecniurad@vysocany.com

