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4
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Královéhradeckého kraje
ze dne 16. záfií 2004,

o symbolech Královéhradeckého kraje a jejich uÏívání

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje se podle
ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
usneslo na svém zasedání, konaném dne 16. záfií 2004, vy-
dat tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âl. I
Úvodní ustanovení

Tato vyhlá‰ka upravuje uÏívání symbolÛ Králové-
hradeckého kraje (dále jen „symboly kraje“), jimiÏ se
rozumí znak Královéhradeckého kraje (dále jen „znak
kraje“) a vlajka Královéhradeckého kraje (dále jen
„vlajka kraje“), udûlené Královéhradeckému kraji roz-
hodnutím pfiedsedy Poslanecké snûmovny ã. 92 ze dne
8. fiíjna 2001.

âl. II
Znak kraje

(1) Znak kraje tvofií ãerveno-modfie ãtvrcen˘ ‰tít,
v 1. a 4. poli ãesk˘ lev, ve 2. poli zlaté unciální písmeno G,
ve 3. poli zlatá koruna.

(2) Vyobrazení znaku kraje je pfiílohou 1 této vy-
hlá‰ky.

âl. III
Vlajka kraje

(1) Vlajku kraje tvofií ãerveno-modfie ãtvrcen˘ list,
v horním Ïerìovém a dolním vlajícím poli ãesk˘ lev.
V dolním Ïerìovém poli Ïlutá koruna.V horním vlajícím
poli Ïluté unciální písmeno G. Pomûr ‰ífiky k délce listu je
2:3.

(2) Vyobrazení vlajky kraje je pfiílohou 2 této vy-
hlá‰ky.

âl. IV
UÏívání znaku kraje

(1) Znak kraje je oprávnûn uÏívat Královéhradeck˘
kraj a jím zfiízené nebo zaloÏené organizaãní sloÏky
a právnické osoby.

(2) Znak kraje mohou uÏívat téÏ
a) obce v územním obvodu Královéhradeckého kraje,
b) zájmová sdruÏení obcí a dobrovolné svazky obcí se

sídlem v územním obvodu Královéhradeckého kraje,
c) fyzické a právnické osoby pÛsobící na území Králo-

véhradeckého kraje v oblasti mládeÏe, sportu a tûlo-
v˘chovy, sociálních sluÏeb, podpory rodin, poÏární
ochrany, kultury, vzdûlávání a vûdy, zdravotnictví,
protidrogov˘ch aktivit, prevence kriminality a ochra-
ny zvífiat a Ïivotního prostfiedí,

oznámí-li svÛj zámûr uÏívat znak kraje písemnû Krajské-
mu úfiadu Královéhradeckého kraje (dále jen „krajsk˘
úfiad“) a v oznámení uvedou úãel, k nûmuÏ má b˘t znak
kraje uÏíván, zpÛsob jeho uÏívání, místo, kde má b˘t znak
kraje umístûn, a dobu, po jakou má b˘t uÏíván. Znak kra-
je lze poprvé uÏít nejdfiíve po uplynutí 30 dnÛ od doruãe-
ní oznámení, které obsahuje v‰echny stanovené náleÏi-
tosti, krajskému úfiadu.

(3) Na základû oznámení podle odstavce 2 mÛÏe Ra-
da Královéhradeckého kraje (dále jen „rada kraje“) vy-
slovit nesouhlas s uÏíváním znaku kraje k úãelu, zpÛso-
bem nebo na místû uvedeném v oznámení, dospûje-li
k závûru, Ïe by takové uÏití nebylo vhodné nebo dÛstoj-
né; totéÏ platí i v pfiípadû, Ïe oznamovatel uÏívá znak kra-
je k jinému úãelu, jin˘m zpÛsobem nebo na jiném místû,
neÏ uvedl v oznámení. Vysloví-li rada kraje nesouhlas
s uÏíváním znaku kraje, nesmí oznamovatel znak kraje
uÏít, popfi. musí jeho uÏívání ihned ukonãit.

(4) Jiné fyzické a právnické osoby neÏ uvedené v od-
stavci 1 a 2 mohou uÏívat znak kraje jen se souhlasem
Královéhradeckého kraje. Souhlas udûluje Ïadateli na
základû jeho písemné Ïádosti rada kraje. V Ïádosti musí
b˘t uveden úãel, k nûmuÏ Ïadatel hodlá znak kraje uÏí-
vat, zpÛsob jeho uÏívání, místo, kde má b˘t znak kraje
umístûn, a doba, po jakou má b˘t uÏíván.
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(5) Rada kraje mÛÏe v souvislosti s udûlením souhla-
su podle odstavce 4 stanovit Ïadateli podmínky, za ja-
k˘ch mÛÏe znak kraje uÏívat.

(6) Rada kraje odejme souhlas s uÏíváním znaku
kraje, uÏívá-li jej Ïadatel k jinému úãelu, jin˘m zpÛso-
bem nebo na jiném místû, neÏ uvedl v Ïádosti, anebo
uÏívá-li jej v rozporu s podmínkami stanoven˘mi radou
kraje.

(7) O udûlení, neudûlení a odejmutí souhlasu rady
kraje uÏívat znak kraje vyrozumí Ïadatele krajsk˘ úfiad,
a to doruãením v˘pisu z pfiíslu‰ného usnesení rady kra-
je nejpozdûji do 10 dnÛ ode dne konání schÛze, na níÏ
bylo usnesení pfiijato. To platí i v pfiípadû, Ïe rada kraje
vysloví nesouhlas s uÏíváním znaku kraje podle odstav-
ce 3.

(8) Evidenci subjektÛ uÏívajících znak kraje na zá-
kladû oznámení nebo souhlasu rady kraje vede krajsk˘
úfiad.

âl. V
UÏívání vlajky kraje

(1) Vlajku kraje mÛÏe uÏít kaÏdá fyzická a právnická
osoba kdykoliv; k uÏívání vlajky kraje není tfieba souhla-
su Královéhradeckého kraje.

(2) Pfii svislém umístûní vlajky kraje musí b˘t horní
pruh umístûn vÏdy vlevo z ãelního pohledu na objekt.

âl. VI
Spoleãná ustanovení o uÏívání symbolÛ kraje

(1) Oprávnûné subjekty mohou uÏívat symboly kra-
je bezplatnû.

(2) Symboly kraje lze uÏívat pouze vhodn˘m a dÛ-
stojn˘m zpÛsobem; za zpÛsob uÏití symbolÛ kraje odpo-
vídá jejich uÏivatel.

âl. VII
Dohled nad uÏíváním symbolÛ kraje

(1) Dohled nad uÏíváním symbolÛ kraje vykonává
krajsk˘ úfiad.

(2) Krajsk˘ úfiad posuzuje obsah oznámení uvede-
n˘ch v ãl. IV odst. 2, které mu byly doruãeny. V pfiípadû
pochybnosti o vhodnosti uÏívání znaku kraje pfiedloÏí
krajsk˘ úfiad oznámení k posouzení radû kraje.

(3) Poru‰ení povinnosti stanovené touto vyhlá‰kou
mÛÏe b˘t posouzeno jako pfiestupek nebo správní delikt
postiÏiteln˘ podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.1)

âl. VIII
Úãinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Královéhradec-
kého kraje.

Ing. Pavel Bradík v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing.Vladimír Derner v. r.
1. námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje

1) § 46 odst. 2 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.
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