OBEC Chlum
332 04 Nezvěstice, okres Plzeň-jih

Obecně závazná vyhláška obce Chlum
č. 5/2014
o znaku a vlajce obce Chlum a jejich užívání
Zastupitelstvo obce Chlum se na svém zasedání dne 12. září. 2014 usneslo vydat na § 84,
odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Znak, vlajka a barvy obce Chlum
1. Znakem obce Chlum je : v modrém štítě na zeleném návrší stříbrná kaples černými dveřmi
a prázdnou nikou nad nimi, s červenou stanovou střechou zakončenou lucernou s červenou
bání a zlatým křížkem, provázená z každé strany do oblouku třemi odvrácenými zlatými
lipovými listy, horní největší, spodní nejmenší, v návrší dolní polovina stříbrné lilie.
2. Vlajka obce Chlum tvoří : list tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 3 : 1.
Ze zeleného pruhu vyrůstá bílá bílá kaple s černými dveřmi prázdnou nikou nad nimi,
s červenou stanovou střechou zakončenou lucernou s červenou bání a žlutým křížkem,
provázená z každé strany do půlkruhu třemi odvrácenými žlutými lipovými listy, horní
největší, dolní nejmenší. V zeleném pruhu dolní polovina bílé lilie. Poměr šířky k délce listu
je 2 : 3.
3. Barvy obce Chlum jsou modrá a bílá ( = stříbrná ).
4. Vyobrazení znaku a vlajky obce Chlum jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále
uchovány na Obecním úřadě Chlum.
Čl.2
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Chlumu podle § 34a
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakož
i obcí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znaku Obce Chlum
(dále jen „znak obce“).
2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem zastupitelstva obce.
3. Svolení k užívání znaku obce vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný
nákres a způsob umístění znaku Obecní úřad Chlum po předchozím souhlasu zastupitelstva
obce.
4. Znaku obce 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 a obcí zřízené nebo
založené organizační složky a právnické osoby.
2. Pro užívání vlajky obce jinými subjekty není nutný souhlas obce.
3. 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.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší OZV č. 1/2006, o znaku a praporu obce Chlum a jejich užívání, ze
dne 23. 6. 2006.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
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