
Obecne závazná vyhláška
Obce Kreckov

c. 1/2010

o obecních symbolech

Obec Kreckov vydává dne 4.5.2010 podle §10 písmeno d) , §84 odst.2 písmeno h) a §34a zákona
c. 128/200 Sb. o obcích ve znení pozdejších predpisu a na základe usnesení Zastupitelstva obce
Kreckov ze dne 4.5.2010, usnesení císlo - 4, tuto obecne závaznou vyhlášku:

§1 Symboly obce

Obecními symboly jsou obecní znak a obecní vlajka.

§2 Obecní znak

Štít je delen vlnitým rezem. Horní pole je zelené; dolní modré. Na zeleném poli sedí stríbrný krecek
vpravo otocený. V modrém poli dolní polovina zlatého mlýnského kola palecného, na zpusob korbelu,
dolu obloukem obrácená.

Tento tvar a vzhled obecního znaku schválilo Zastupitelstvo obce Kreckov, usnesením císlo - 5, ze dne
13.10.2009

Obecní znak byl udelen Parlamentem CR dne 29.4.2010.
Zobrazení obecního znaku je prílohou císlo 1 této vyhlášky.

§3 Obecní vlajka

List praporu je rozdelen na tri vodorovné pruhy: zelený, žlutý a modrý v pomeru šírek 37:15:40. Žlutý
a modrý pruh jsou oddeleny vlnitým rezem. Na zeleném pruhu sedí pri žerdi bílý krecek obrácený
k žerdi. Pomer šírky listu k délce je 2 : 3.
Tento tvar a vzhled obecní vlajky schválilo Zastupitelstvo obce Kreckov, usnesením císlo - 5, ze dne
13.10.2009.

Obecní znak byl udelen Parlamentem CR dne 29.4.2010.
Zobrazení obecní vlajky je prílohou císlo 1 této vyhlášky.

§4 Užívání

Obecního znaku lze užívat zejména:
-v záhlaví významných listin a písemných dokumentu
-k vnejšímu oznacení verejných budovy a místností
-na orientacních a propagacních tabulích
-na obecních predmetech a jiném majetku obce nebo organizací obcí zrízených
-na propagacních tiscích a publikacích obecního charakteru
-na upomínkových predmetech



§5 Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1.6.2010
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Záznam o vyhlášení právního predpisu:

Vyvešeno na úrední desce obecního úradu dne: 13.5.2010

Sejmuto z úrední desky obecního úradu dne: 28.5.2010


