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Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o znaku a praporu Obce Plumlov a jejich uživání 
Obecní zastupitelstvo v Plumlově schválilo dne 19.10.2000 podle § 5 zákona ČNR č. 
367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
ustanovením § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) téhož zákona tuto obecně závaznou 
vyhlášku.  

Čl. 1 Obecní znak a prapor 
1. Obecní znak je symbolem starobylého původu a jeho práv udělovaných mu v průběhu 
jeho historie. Udělení znakového privilegia obci není historicky doložitelné. Vyobrazení 
obecního znaku tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. 
2. Obecní prapor vychází z obecního znaku a tradičních barev obce a je uměleckým a 
grafickým ztvárněním určeným pro prezentaci obecních symbolů při slavnostních a jiných 
příležitostech. Právo užívat prapor bylo obci uděleno Parlamentem ČR ze dne 20.4.2000 
pod č.j. 624/Pred/ 2000. Vyobrazení obecního praporu tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky. 

Čl. 2 Popis ohecního znaku a obecního praporu 
Popis znaku: 
Ve štítu děleném zlatě a červeně, nahoře stříbrná zavinutá střela hrotem doprava a dole 
černá zubří hlava s červeným jazykem a zlatou houžví v nozdrách. 
Pobis praporu: 
List se skládá ze dvou polí v poměru 1:1. Z žerďové červené je vztyčená bílá zavinutá 
střela, ve vlající žluté černá zubří hlava s bílýma očima, červeným jazykem a žlutou 
houžví v nozdrách. Poměr šířky k délce je 2:3. 

Čl. 3 Užívání obecního znaku a obecního praporu 
1. Obecní znak a obecní prapor mohou být užívány jen se souhlasem obecní rady, není-li 
dále stanoveno jinak. Na udělení souhlasu není právní nárok. Obecního znaku nelze užít, 
stanoví-li zvláštní zákon užití státního znaku České republiky. 
2. Obecní znak a obecní prapor musí být užívány vhodným a důstojným způsobem tak, 
aby byla zachována jejich stylizace a všechny základní heraldické prvky a u obecního 
praporu stanovené proporce. Zakázáno je také užívání obecního znaku a praporu, kterým 
by se projevovala neúcta k těmto symbolům obce. 
3. Obecní znak může tvořit součást značek organizací a zařízení, právnických nebo 
fyzických osob se sídlem na území obce, pokud tyto značky byly používány před účinností 
této vyhlášky a uživatel tuto skutečnost může prokázat. Souhlas k dalšímu užívání 
uděluje obecní rada na základě žádosti osob, uvedených ve větě první tohoto odstavce. 
4. S vyloučením použití obecních symbolů pro komerční účely mohou obecní znak a 
obecní prapor bez souhlasu obecní rady užívat orgány obce a právnické osoby, založené 
nebo zřízené obcí, všechny školy a školská zařízení na území obce a to bezúplatně. 
5. Obecní znak mohou bezúplatně užívat jiné právnické osoby, na jejichž podnikání má 
obec majetkovou účast a to na základě písemného souhlasu obecní rady. 
6. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat obecního znaku pouze po předchozím 
písemném souhlasu obecní rady a za úplatu.  
7. Obecní prapor se vyvěšuje na významných budovách obce při státních svátcích, 
významných výročích obce, významných návštěvách, společenských, kulturních a 



sportovních akcích podle pokynů funkcionáře jmenovaného radou obce. Jestliže se 
vyvěšuje zároveň státní vlajka či  
prapor, řídí se jejich umístění zvláštními předpisy. Státní vlajka či prapor se umisťuje na 
čestnějším místě. 
8. Obecní prapor nesmí být užíván v poškozeném nebo znečištěném stavu a nelze jej 
svazovat nebo umistovat na něj text, obrazy, stuhy, znaky či jiné předměty. 
9. Uživatel je povinen zajistit, aby obecní znak a obecní prapor byl použit ve výtvarném 
pojetí návrhu schváleném obecní radou a zabránit znevážení obecního znaku a obecního 
praporu. 

Čl. 4 Udělování souhlasu k užívání obecního znaku k účelům podnikání 
1. Souhlas k užití znaku dle čl. 3 odstavce 5 této vyhlášky uděluje obecní rada na základě 
písemné žádosti budoucího uživatele (dále jen uživatel), obsahující popis způsobu užití, 
doplněný o výtvarné pojetí návrhu užití obecního znaku. Obecní rada neudělí souhlas k 
užití obecního znaku pro označení účelu nebo činností, které by mohly obecní znak zlehčit 
či znevážit. 
2. Souhlas obecní rady dle odstavce 1 se uděluje maximálně na dobu jednoho roku. Po 
skončení platnosti souhlasu lze žádost opakovat. 
3. Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní rada neusnese 
jinak. Výše úplaty se stanoví podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 
4. Obecní rada může na základě žádosti a posouzení důvodů užití obecního znaku 
žadateli poplatek zcela nebo zčásti prominout. Tuto skutečnost sdělí žadateli v písemném 
souhlasu k užití. 
5. Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních 
symbolů ČR, v platném znění. 

Čl. 5 Sankce 
Porušení této vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 
zvláštních předpisů anebo o trestný čin. 
2) - Zákon ČNR č. 200/1990 Sb, o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR 
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení} ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 6 Ustanovení přechodná a závěrečná 
1. Je-li obecní znak případně obecní prapor užíván ke dni účinnosti této vyhlášky, je 
uživatel povinen jejich užití upravit v souladu s ustanovením této vyhlášky nejpozději do 
60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 


