
OBEC LOMNICE 

Obecn� závazná vyhláška �. 3/2005, 
o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání 

           Zastupitelstvo obce Lomnice na základ� unesení ze dne 19.01.2005, �.j. 1/VZO/2005, vydává podle 
§ 34a zákona �.128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) a v souladu s rozhodnutím p�edsedy Poslanecké 
sn�movny Parlamentu �R �.45 ze dne 05.10.2004 tuto obecn� závaznou vyhlášku : 

�l. 1 
Znak a vlajka obce Lomnice 

1. Znakem obce Lomnice – popis : 
♦ v �erveno-zlat� polceném štít� vpravo vzty�ený st�íbrný štít, vlevo modré b�evno  

2. Vlajka obce Lomnice – popis : 
♦ list tvo�í �ervený žer�ový pruh široký jednu t�etinu délky listu a t�i vodorovné pruhy, žlutý, modrý a 

žlutý 
♦ v žer�ovém pruhu bílý šíp hrotem k hornímu okraji  
♦ pom�r ší�ky k délce listu je 2 : 3 

3. Vyobrazení znaku a vlajky obce je p�ílohou této vyhlášky a v originále je uchováno na Obecním ú�ad� 
v Lomnici. 

�l. 2 
Užívání znaku obce Lomnice 

1. Znak obce m�že užívat podle § 34a odst. (3) zákona �.128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), obec a 
organiza�ní složky a právnické osoby obcí z�ízené nebo založené.  

2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem zastupitelstva obce. 
3. Znaku obce lze užívat zpravidla : 

a) v záhlaví významných listin a písemných dokument� 
b) k vn�jšímu ozna�ení budov (místností), pokud není p�edepsáno užívání státního znaku 
c) na orienta�ních a propaga�ních tabulích 
d) na n�kterých p�edm�tech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, �ízených nebo 

spravovaných 
e) na propaga�ních tiscích a publikacích obecního charakteru 
f) na upomínkových p�edm�tech 

�l. 3 
Užívání vlajky obce Lomnice 

1. Vlajku obce m�že užívat podle § 34a odst. (3) zákona �.128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), obec a 
organiza�ní složky a právnické osoby obcí z�ízené nebo založené.  

2. K užívání vlajky obce jinými subjekty není nutný souhlas zastupitelstva obce. 
3. Vlajku obce lze užívat zejména p�i slavnostních p�íležitostech, významných jednáních a setkáních s 

mezinárodní ú�astí a významných událostech regionálního a obecního charakteru. 
4. Užívání a vyv�šování vlajky obce se �ídí zákonem �. 352/2001 Sb., o užívání státních symbol� �eské 

republiky a „Základními pravidly pro vyv�šování vlajek na území �eské republiky“. 

�l. 4 
Ú�innost  

Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti dne 09.02.2005. 
 
 

vlastnoru�ní podpis           vlastnoru�ní podpis   

        Jan Dudáš                                                                                                  Miloslav Matoušek  
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 kulaté razítko 
Obec Lomnice 

  
 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne 26.01.2005 
Sejmuto dne 09.02.2005 
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A) ZNAK OBCE LOMNICE 
 

 
 
 
B) VLAJKA OBCE LOMNICE 
 

 


