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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  L i b e r e c k é h o  k r a j e

âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002

O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka o znaku a praporu Libereckého kraje a jejich uÏívání
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Krajské zastupitelstvo Libereckého kraje v soula-
du s ust. § 5, 6, 14, 35 odst. 2 písm. c) zákona ãíslo
129/2000 Sb., o krajích, vydává  t u t o  obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku:

I.
Znak a prapor Libereckého kraje

1. Znak Libereckého kraje tvofií ãerveno – modfie
ãtvrcen ,̆ rovn ,̆ dole v hrot vybíhající ‰tít. V pohle-
du poãítáno zleva je v prvním a ãtvrtém poli stfiíbr-
n˘ ãesk˘ lev, ve druhém poli stfiíbrné vozové kolo
s osmi rameny a ve tfietím poli stfiíbrn˘ voln˘ vydu-
t˘ hrot (dále jen znak kraje).

2. Prapor Libereckého kraje tvofií ãerveno – modfie
ãtvrcen˘ list s pomûrem ‰ífiky k délce 2 : 3.V horním
Ïerìovém a dolním vlajícím poli je bíl˘ ãesk˘ lev,
v dolním Ïerìovém poli volné bílé trojúhelníkové
pole se dvûma vydut˘mi stranami hrotem nahoru,
v horním vlajícím poli bílé vozové kolo s osmi ra-
meny (dále jen prapor kraje).

3. Barvami Libereckého kraje jsou bílá (na znaku
stfiíbrná), ãervená a modrá.

4. Vyobrazení znaku a praporu kraje tvofií pfiílohy ãís-
lo 1 a 2 této vyhlá‰ky a jsou její nedílnou souãástí.
Originální vyobrazení znaku a praporu kraje je ulo-
Ïeno v sekretariátu hejtmana Libereckého kraje.

II.
UÏívání znaku Libereckého kraje

1. Znak kraje mÛÏe uÏívat Libereck˘ kraj a jeho orgá-
ny (zastupitelstvo, rada, hejtman, krajsk˘ úfiad),
krajem zfiízené nebo zaloÏené organizaãní sloÏky
a právnické osoby.

2. Jiné subjekty mohou znak kraje uÏívat pouze se
souhlasem Rady Libereckého kraje.

3. Znak kraje lze uÏít k oznaãení budov, v nichÏ mají
sídlo orgány Libereckého kraje, a to vedle velkého
státního znaku.

4. Znak kraje lze samostatnû uÏít pro úãely reprezen-
tace a propagace:

– v záhlaví v˘znamn˘ch listin a písemn˘ch dokumentÛ,
– na orientaãních a propagaãních tabulích,
– na propagaãních tiscích a publikacích,
– na upomínkov˘ch pfiedmûtech,
– na sluÏebních prÛkazech a jmenovkách zamûstnan-

cÛ kraje.

5. Subjekty uvedené v ãlánku II. odst. 1. této smûrnice
tak mohou uãinit bez souhlasu Rady Libereckého
kraje.

III.
UÏívání praporu Libereckého kraje

1. Prapor kraje mÛÏe uÏívat Libereck˘ kraj, jím zfiízené
nebo zaloÏené organizaãní sloÏky a právnické osoby.

2. Prapor kraje mohou uÏívat i jiné subjekty, a to bez
souhlasu Rady Libereckého kraje.

3. Prapor kraje lze uÏívat zejména pfii slavnostních
pfiíleÏitostech, v˘znamn˘ch jednáních a setkáních
a dal‰ích událostech mezinárodního, státního a kraj-
ského charakteru.

IV.
Îádost o povolení uÏití znaku

1. Písemná Ïádost o povolení uÏití znaku musí b˘t do-
ruãena Radû Libereckého kraje a musí obsahovat:
– odÛvodnûní Ïádosti o povolení uÏití znaku,
– zpÛsob uÏití znaku,
– nákres umístûní znaku.

2. Rada kraje rozhodne o povolení uÏití znaku kraje
nejpozdûji do 30 dní ode dne doruãení Ïádosti.
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OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Libereckého kraje
ze dne 18. 12. 2001,

o znaku a praporu Libereckého kraje a jejich uÏívání



O v˘sledku rozhodování bude Ïadatel bez zbyteã-
ného odkladu písemnû vyrozumûn.

V.
Závûreãná ustanovení

1. V‰ichni uÏivatelé znaku a praporu kraje jsou povin-
ni dbát o to, aby znak a prapor kraje byly uÏívány
správnû a dÛstojn˘m zpÛsobem. Poru‰ení této vy-

hlá‰ky se postihuje podle obecnû závazn˘ch práv-
ních pfiedpisÛ.

2. Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti 15. dnem následují-
cím po dni, kdy bude vyhlá‰ena ve Vûstníku práv-
ních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

3. Tato obecnû závazná vyhlá‰ka byla schválena
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje ãíslo
157/01/ZK dne 18. 12. 2001.
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V Liberci dne: 19. 12. 2001

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel v. r.
statutární zástupce hejtmana
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Pfiíloha ã. 2


