Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 2/2002
o znaku a praporu obce Korolupy a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Korolupy vydává dne 31.5. 2002, podle ustanovení § 84 odst. 2 písm.i) zákona
č.128/2000 Sb., oobcích (obecním zřízení) a v souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR č. 116/PRED/2002 ze dne 21.2. 2002 a § 5 zákona o obcích, tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 1
Znak, prapor a barvy obce
1. Znak obce: V modrém štítě stříbro-červeně kosmo dělení křídlo, nahoře s modrou lilií a dole zlatě
mřežované.
2. Prapor obce: Šikmo dělený list, žerďové pole bílé s modrou lilií, vlající pole tvoří tři vodorovné
pruhy, modrý, žlutě mřížovaný červený a modrý, v poměru 1:2:1. Mřížování je tvořeno jedním
vodorovným a čtyřmi viditelnými svislými pruhy širokými jednu čtyřiadvacetinu šířky listu. Poměr
šířky k délce listu je 2:3.
3. Barvami obce jsou barvy modrá, červená, stříbrná a zlatá.
4. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uloženy na
Obecním úřadě v Korolupech.
Článek 2
Užívání znaku obce
1. Užívat znak obce Korolupy může obec, její orgány a organizace.
2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak obce Korolupy
nadobu určitou jedině po předchozím souhlasu starosty obce. Souhlas k užívání znaku na dobu
neurčitou uděluje obecní zastupitelstvo.
3. Uživatel je povinen zajistit, aby při užívání znaku obce Korolupy nemohlo dojít k jeho znevážení.
4. Znak obce může být trvale umístěn na budově Obecního úřadu Korolupy, také na dalších
obecních budovách. Dále může být znak trvale užíván v úředních místnostech obce, v záhlaví
písemností adokumentů obecního úřadu a obecního zastupitelstva, na vývěsních skříňkách obecního
úřadu, natiskovinách vydávaných obcí, na vozidlech ve vlastnictví obce, na objektech, vozidlech
astejnokrojích Sboru dobrovolných hasičů Korolupy, na orientačních, informačních apropagačních
tabulích nacházejících se v katastru obce a na sportovních dresech a jiných oděvech občanů i spolků
reprezentujících obec navenek. Ostatním občanům obce je povoleno užívat znak obce pouze ve
formě odznáčků.
Znak obce nelze užívat jiným způsobem, než je uvedeno v čl. 2. Časově omezené výjimky může
povolit pouze starosta obce.

Článek 3
Sankce
1. Užívání obecního znaku lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo
je užívají nevhodným způsobem.

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou a podmínek uvedených v příslušném souhlasu
k užívání znaku a praporu se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů 1) a zákona č.128/2000 Sb., oobcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších
předpisů 2).
Článek 4
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.
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