Obec Žabeň
Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2003
o znaku a praporu obce Žabeň a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Žabeň se na svém zasedání konaném dne 11. 9. 2003 usneslo vydat na základě § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) a v souladu s § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Znak, prapor a barvy obce
1. Znakem obce je zelená žába ve stříbrném štítě.
2. Praporem obce je list tvořící 3 svislé pruhy: zelený bílý a zelený v poměru 1:2:1. V bílém
pruhu je zelená žába. Poměr šířky k délce je 2 : 3.
3. Barvami obce jsou zelená a bílá (resp. stříbrná)
4. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uschovány
na Obecním úřadě v Žabni.
Čl. 2
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obec Žabeň a jí zřízené nebo založené právnické osoby užívat znak obce a prapor obce.
2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
3. Svolení k užívání obecního znaku vydává rada obce na základě odůvodněné žádosti obsahující také barevný nákres a způsob umístění znaku.
4. Obecního znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního
znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo právnických osob obcí založených
e) na propagačních tiscích a publikacích
f) na upomínkových předmětech
Čl. 3
Užívání praporu obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, lze používat prapor obce.
2. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a
setkáních a dalších událostech mezinárodního, regionálního i obecního charakteru.
Čl. 4
Zrušující ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/98 o znaku a praporu obce
Žabeň a jejich užívání.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. října 2003.
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