Vyhláška
Obecního zastupitelstva v Jiřetíně p.B. č. 2/98 o symbolech obce Jiřetín p.B.

Obecní zastupitelstvo v Jiřetíně p.B. se dne 13.08.1998 usneslo ve smyslu ustanovení § 16 a
36, odst.1, písm. f/ zákona ČNR č. 267/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 410/1992 Sb. o
obcích, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Symboly obce Jiřetín p.B. (dále jen "obce") tvoří obecní znak, obecní prapor a obecní pečeť.
Článek 2
Znak
Popis
Ve stříbrném štítě zelené návrší s červenou, zlatě lemovanou krokví nad zlatou hvězdou.
Z návrší vyrůstá buk přirozené barvy.
Článek 3
Prapor
Popis
List tvoří dva vodorovné pruhy: bílý a zelený. Z první čtvrtiny horního okraje listu
vychází žlutě lemovaná červená krokev s vrcholem ve dvou třetinách délky listu. Šířka
krokve je jednou čtvrtinou a šířka lemu je jednou sedminou šířky listu. Poměr šířky k délce
listu je 2:3.
Článek 4
Pečeť
Popis
Kulatá o průměru 36 mm. V pečetním poli je při horním okraji umístěn obecní znak a
pod ním nápis Obec Jiřetín p. Bukovou. Gumové razítko je plnohodnotným ekvivalentem
pečeti.
Článek 5
Vzor obecního znaku, praporu a typář pečeti jsou uloženy na obecním úřadě jako
závazné‚ vzory pro tvorbu jakýkoliv jiných odvozených symbolů nebo jejich kombinací.
Článek 6
Znak obce mohou používat orgány obce a její statutární zástupci, organizace a instituce
zřízené‚ zastupitelstvem obce nebo přímo řízené obecním úřadem, pokud není předepsáno
užívání státního znaku.
V kombinaci se státním znakem musí být znak obce vždy heraldicky vpravo, či pod
státním znakem.
Užívání znaku obce jinými orgány, organizacemi a zařízeními, právnickými a fyzickými
osobami je podmíněno souhlasem obecního zastupitelstva.
Užívání znaku obce pro komerční účely je možné výhradně se souhlasem obecního
zastupitelstva, které posuzuje každý požadavek jednotlivě a dbá, aby nedošlo k znevážení
znaku obce (viz § 5 cit. zákona).

Využití znaku obce pro komerční účely je možné pouze za úplatu, jejíž výši určí obecní
zastupitelstvo vždy jednotlivě.
Článek 7
Prapor obce mohou používat orgány místní samosprávy a jimi přímo řízené instituce,
pokud není předepsáno užívání státní vlajky.
Je-li prapor obce vyvěšen spolu se státní vlajkou, je jeho místo heraldicky vpravo.
Prapor obce není možno používat pro jiné než slavnostní a reprezentační účely.
Komerční využití praporu obce je zcela vyloučeno.
Článek 8
Pečeť obce má význam pouze symbolický. K jejímu zhotovení slouží výhradně typář,
popsaný v článku 4 této vyhlášky.
Užití pečeti je vyhrazeno starostovi, jeho zástupci nebo obecnímu zastupitelstvu, a to
přitištěním či přichycením k reprezentativním listinám, při slavnostních příležitostech a při
udělování poct obce. Komerční užívání pečeti je vyloučeno.
Gumové‚ razítko tvarově a obsahově totožné s obecní pečetí je užíváno starostou, jeho
zástupci a obecním zastupitelstvem, pokud není předepsáno užití razítka se státním znakem.

Článek 9
Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno ve smyslu zákona ( viz §50 a 51 cit.
zákona, a dále ustanovení zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení, ve smyslu pozdějších
předpisů) a podléhá správnímu řízení, pokud nejde o trestný čin.

Článek 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.09.1998.

ing. Petr May
zástupce starosty

ing. Josef Kucin
starosta

