
O B E C   V E L K É   B Ř E Z N O 
 

Zastupitelstvo obce Velké Březno vydává dne 22. 12. 2014 v souladu s § 34a, § 35 a § 84 odst. 4  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, opatření obce, 
kterým se stanoví  

 
Pravidla užívání znaku Obce Velké Březno 

 
(dále jen „Pravidla“) 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 

Tato Pravidla stanoví: 
a) podrobnosti užívání znaku obce Velké Březno (dále jen „znak“) obcí Velké Březno 

(dále jen „obec“), jí zřízenými nebo založenými organizačními složkami a 
právnickými osobami, 

b) podrobnosti udělování a odebírání souhlasu s užíváním znaku jinými subjekty, než 
uvedenými v písm. a). 

 
Článek 2 

Užívání znaku obcí 
 

Znak užívá obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby 
k reprezentaci obce, zpravidla: 

a) při významných akcích (kulturní, společenské a sportovní akce, apod.) pořádaných 
nebo spolupořádaných obcí nebo pořádaných pod záštitou obce, územního 
samosprávného celku, jehož je obec součástí, nebo subjektu, jehož je obec členem, 

b) při státních svátcích a jiných významných dnech, 
c) na písemnostech vyhotovených orgány obce a obcí případně zřízenými nebo 

založenými organizačními složkami a právnickými osobami, 
d) na průkazech, odznacích a stejnokrojích obce, 
e) na orientačních a propagačních zařízeních, tiscích, publikacích a upomínkových 

předmětech obce. 
     

Článek 3 
Užívání znaku jinými subjekty než obcí 

 
1) O udělení souhlasu s užíváním znaku rozhoduje Rada obce Velké Březno (dále jen 

„Rada“) na základě žádosti, kterou žadatel předkládá prostřednictvím Obecního úřadu 
Velké Březno, a to minimálně 4 týdnů před jeho požadovaným užíváním. 

2) Žádost musí obsahovat:  
a) identifikaci žadatele (u fyzické osoby jméno a příjmení a místo trvalého pobytu, 

u právnické osoby její název a sídlo s uvedením fyzické osoby, která je oprávněna za 
ni v této věci jednat), 

b) informaci o důvodu, způsobu, rozsahu a době užívání znaku,   
c) grafický návrh znaku v podobě, ve které bude užíván. 

3) Účinnost souhlasu s užíváním znaku je podmíněna uzavřením smlouvy o užívání znaku 
a zaplacením úplaty za užívání znaku (jednorázové částky ve výši 1.000,- Kč). Rada může 



na základě posouzení důvodů užívání znaku schválit uzavření bezúplatné smlouvy 
o užívání znaku.  

4) Základní podmínkou užívání znaku je jeho vhodné a důstojné užívání, tato podmínka je 
zakotvena v každé smlouvě o užívání znaku. Rada může stanovit další podmínky užívání 
znaku, které budou rovněž zakotveny ve smlouvě o užívání znaku. 

5) O rozhodnutí Rady je žadatel informován do 15 dnů ode dne rozhodnutí Rady. V případě 
rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas, je zároveň vyzván k uzavření smlouvy o užívání 
znaku. 

6) Souhlas obce s užíváním znaku může Rada odejmout, pokud ten, komu byl souhlas obce 
s užíváním znaku udělen, nedodržuje podmínky stanovené v uzavřené smlouvě o užívání 
znaku. Na základě takového usnesení Rady, obec uzavřenou smlouvu neprodleně vypoví. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Obecní úřad vede evidenci vydaných souhlasů s užitím znaku. 
2) Dohled nad užíváním znaku provádí tajemník Obecního úřadu Velké Březno. 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Tato Pravidla nabývají účinnosti okamžikem účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, 
o symbolech obce a jejich užívání, ze dne 22. 12. 2014.  

 
 
 
 

  
 

 
 

............................................... ............................................... 
Ing. Mgr. Michal Šidák 

místostarosta 
Mgr. Michal Kulhánek 

starosta 
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