Obecně závazná vyhláška č. 3/2004
o znaku a vlajce obce Luková a jejich užívání
Obec Luková, po schválení obecním zastupitelstvem dne 12.10.2004 vydává podle
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 36
ze dne 27.05.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku.
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Čl. 1
Znak, vlajka a barvy obce Luková
Znakem obce Luková je : V zeleném štítě postavený zlatý rošt s šesti prázdnými poli,
v každém stříbrný květ se zlatým středem. Okem držadla roštu provlečen do oblouku
stříbrný drak se zlatými zuby.
Vlajku obce Luková tvoří: Zelený list s postaveným žlutým roštem se šesti prázdnými
poli, v každém bílý květ se žlutým středem. Okem držadla roštu je provlečen do
oblouku bílý drak se žlutými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3
Barvy obce Luková jsou zelená, žlutá (=zlatá), bílá (= stříbrná)
Vyobrazení znaku a vlajky obce, jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále
uchovány na Obecním úřadě v Lukové.

Čl. 2
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Lukové podle
§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
jakož i organizace obcí založené, řízené nebo spravované, užívat znaku obce Luková
( dále jen obecního znaku).
2. 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 organizací jím
založených, řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru
f) na upomínkových předmětech
Čl. 3
Užívání vlajky obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce, užívá obec, jeho orgány a
organizace.
2. Vlajky obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních
a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního
a obecního charakteru.

Čl. 4
Sankce
1. Užívání znaku a vlajky lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené
podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně
závazných předpisů. 1)
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Obecně závazná vyhláška č.3/2004 o znaku a praporu obce, města a jejich užívání ze dne
10.06.2004, se ruší.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. listopadu 2004

1) § 48 a 42 odst. 1 písm. a) ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, § 34a zák. odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Vyvěšeno dne: 27.09.2004
Sejmuto dne: 12.10.2004

………………………
Josef Paulus –starosta

………………………………….
Jaroslav Marek-zástupce starosty

