OBEC NOSOVICE

oBEcNÈzLv l^zNt vvuuq.Sra ó..3/2010
o symbolechobceNoSovicea jejich uZívóní

Zastupitelstvo
ó. 7/27
obceNo5ovicesena svémzasedÍnidne 7. 10.2010usnesením
usneslovydat v souladuse zókonemó. 12812000
Sb., o obcích(obecníziízení),v platnem
jen
(dó1e
znèní,tuto obecnèzóvaznouvyhlóSku
,,vyhló3ku"):

CI.I
Úóetnyna5ty
Uóelem této vyhlóSkyje vymezit a popsatsymboly obce No5ovicea stanovit z|vaznà pravidla
jejich uZívóní.

ct.II
SymbolyobceNoSovice
1. Slmboly obcejsou znaka vlajkaobce.Na zókladéRozhodnutíó. 19piedsedyPoslanecké
snémovnyParlamentuCeskérepublikyze dne9. 12. 1996byl udè1en
obci NoSoviceznak
a vlajka.
2. ZnakemobceNoSovicej e Éfitze 213óemlfa 1/3 zlatli.V òemémStité,pod zlatouhlavou
s kÍíZempieloZenymzelenlímkrojidlem' a limpou',je dominantnízlatónúSe.
pruhy:Zluty,òernya Zlutlív pomèru
3. Vlajkou obceNo5oviceje list tvoÍentiemi svislly'mi
je
prostÍedním
poli
1 : 2 : 1. V
òemém
ùluIérnúSe,jakoZtodominantníznameníobce.
PomèrSíÍkyk délcelistuje 2 : 3.
4. BarvamiobceNo5ovicejsou zelenó,Zlutó(resp.zlatà)a éem6.
5. Vyobrazenísymbolùobcej e pÈílohoutétovyhlóSky.

ó1.rrr
UZívóní znaku obce NoSovice
1. Znak obce No5ovice mohou uZívat orgóny obce, obcí ziízene nebo zaloZenéorganizaÒní
sloZky a próvnické osoby. Ostatní îyzické a próvnické osoby mohou uZívat znak obce
NoSovicejen s piedchozím souhlasem.
2. Svolení k uZívóní znaku obce Noéovice vydóvó obec No5ovice na zókladé odúvodnèné
Zódosti,obsahujícíbarevnli nókresa zpùsobumístèní.
I
Krojidlo (symbol zemèdèlství) èósîpluhu ke zpracovóvónipùdy.
'?Limpa (symbol pivovamictví)
sladovnickéhleblo, lopatka k pfehrabóvónísladupii jeho su5ení.

3. Znak obceNo5ovicelze pouZítzpravidla:
a) v zéhlaví vyznamnych listin a písemnjch dokumentú,
b) k vnèj5ímuoznaòeníbudov a místností,
c) na orientaònícha propagaèníchtabulích,
d) na nékterych piedmétech a jiném majetku obce nebo organizaci jí zaloLenych,
Íízenych nebo spravovanfch,
e) na propagaòníchtiscích a upomínkovychpÍedmètech.

ór.rv
UZívónívlajky obceNoSovice
1. K uZívónívlajky obceNoSovicenenítiebasouhlasuobceNoSovice.
2. Vlajku obceNo5ovicelze uLivai zelménapìi slavnostníchpiíleZitostech,vjznamnlich
jednanícha setkónícha dal5íchudólostechmezinrírodního,regionólníhoi obecního
charakteru.

cl.v
Zí*éreéné ustanovení
1. Uùívétnísymbolù obce NoSovice lze zakàzattèm uZivatelúm, kteií nedodrZují stanovené
podmínky neboje uZívají nevhodn;imzpúsobem.
2. PoruSenípovimostí stanovenychtouto vyhlóSkou se postihuje podle obecné zàvaznych
pÍedpisu'.
3. ZruSuje se obecné zÍnazní vyhló5ka obce No5ovice ó. l/1996, o znaku a praporu obce
No5ovicea jejich uZívéní.
4. Tato vyhlóSkanabjvó úóinnostipatnóctfm dnem po vyhlóSení.
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' zékoné.200/1990Sb.,o piestupcích, platném
v
znèní.
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PÉílohak OZV ó.312010

Znak obceNoSovice:

Vlajka obceNoSovice:

