Obecní vyhláška
o znaku a praporu obce BAŠKA
1/1995
čl.I
Znak. prapor a barvy ovce
1. Znakem obce je: V červeném štítě stříbrná ovce, provázena v levém
horním rohu zlatým leknínovým trojlistem.
2. Prapor obce je: List praporu v poměru 2:3 je červený s bílou ovcí a
žlutým leknínovým trojlistem v levém horním vlajícím
cípu.
3. Barvami obce jsou: stříbrná (bílá), zlatá (žlutá) a červená.
4. Vyobrazení znaku a praporu obce Baška jsou přílohou této vyhlášky
a jsou v originále uschovány na Obecním úřadě v Bašce.

čl.II
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v
Bašce podle §5 zák. č. 410/1992 Sb. o obcích, jakož i organizace obcí
založené nebo spravované, užívat znaku obce Bašky (dále jen obecního
znaku.)
2. jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou
využívat obecní znaky jen se souhlasem obecní rady.
3. Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné
žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění obecní úřad
po předchozím souhlasu obecní rady.
4. Obecního znaku lze užívat:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místnosti), pokud není předepsáno
užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí
založených, řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tescích a publikacích
f) na upomínkových předmětech

čl. III
Užívání praporu obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec,
její orgány a organizace.
2. Pro užívání praporu obce jinými právnickými a fyzickými osobami
platí obdobně ustanovení čl. II odst. 2, 3.
3. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech,
významných jednáních a setkáních a dalších událostech mezinárodního,
regionálního i obecního charakteru.

čl. IV
Úplata za užívání obecního znaku
Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní
rada neusnese jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního
předpisu (zák. č. 526/1990 Sb. o cenách).

čl. V
Sankce
1. Užívání obecního 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 (§42 odst. 1, písm. a zák. ČNR č. 200/1990 Sb.
o přestupcích, §50 zák. ČNR č. 410/1992 Sb. o obcích).

čl.VI
1. tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8.6.1995.

Pavel Mráz,v.r.
starosta obce
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