Zásady
pro užívání znaku a praporu obce Pičín
Obec, Pičín, po schválení obecním, zastupitelstvem dne (doplnit) vydává
v souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
č.j.5925/05 ze dne 21.6.2005 o udělení znaku a praporu obce tyto zásady pro
užívání těchto symbolů obce.
čl. 1
Znak, prapor a barvy obce Pičín
1. Znakem obce, Pičín je : V modrém štítě se stříbrnou patou s červeným kaprem stříbrná
věž s cimbuřím, červeným oknem a gotickou branou, červenou stanovou střechou
zakončenou stříbrným maltézským křížem.Věž ze stran přidržují zlatí diví muži se
zelenými
věnci, držících na zlatých žerdích přivrácené červeno - stříbrné praporce převýšené dvěma
zlatými osmihrotými hvězdami
2. Prapor obce Pičín : List tvoří tři vodorovné pruhy, červený, modrý a bílý, v poměru
1 . 6 . 1. V modrém pruhu bílá věž s cimbuřím, černým oknem a gotickou branou,
červenou
stanovou střechou zakončenou bílým maltézským křížem. Věž ze stran přidržují žlutí diví
muži se zelenými věnci, drzících na žlutých žerdích přivrácené červeno - bílé dvoucípé
praporce převýšené dvěma žlutými osmicípymi hvězdami.

Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
3. Barvy obce Pičín jsou červená, modrá, bílá, žlutá,zelená a černá.
4. Vyobrazení znaku a praporu obce Pičín jsou přílohou této vyhlášky a jsou v
originále uchovány na Obecním úřadě v Pičíně.
čl. 2
Užívání znaku obce, města
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Pičíně
jakož i organizace obcí založené, řízené nebo spravované, užívat znaku obce
Pičín (dále jen obecního).
2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat
obecní znak jen se souhlasem zastupitelstva obce.
3. Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti
obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku zastupitelstvo obce.
4. Obecního, městského 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 praporu obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec, jeho
orgány a organizace.
2. Pro užívání praporu obce, města jinými právnickými a fyzickými osobami
platí obdobně ustanovení čl. 2, odst. 2.3.
3. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných
jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech
regionálního a obecního a městského charakteru.
čl. 4
Úplata za užívání znaku
Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo
obce neusnese jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu.1)
čl. 5
Sankce
1. Užívání znaku a praporu 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.
čl. 6
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválením zastupitelstvem obce 29.9.05.
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