Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511

Pravidla č. 1/2008, o užívání symbolů obce Štěpánov
Zastupitelstvo obce Štěpánov je přesvědčeno, že znalost historických tradic posiluje vztah občanů
ke své obci a s vědomím, že výrazem tohoto vztahu jsou obecní symboly, se usneslo vydat tato
pravidla pro jejich užívání:
Část I. Obecní symboly
Čl. 1 Znak obce
Znak obce Štěpánov tvoří zdvojené kosmé černé břevno šikmo přeložené červenou berlou ve zlatém
modře lemovaném štítě.
Čl. 2 Vlajka obce
Vlajka obce Štěpánov je tvořena žlutým listem s modrým okrajem o šířce jedné šestiny šířky listu,
přes žluté pole dvěma kosmými černými pruhy o šířce jedné dvanáctiny šířky listu, žlutý mezipruh
je široký jednu osmnáctinu šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Čl. 3 Pečeť obce a razítko obce
a) Původní pečeti obce jsou podle současného stavu historického výzkumu1) zachovány v otiscích z
let 1749 a 1787. Jsou kulaté a v jejich pečetním poli je postava sv. Vavřince držícího v levé ruce
rožeň a v pravé ruce palmovou ratolest.
b) Pro označení autentičnosti listin vydaných obcí v samostatné působnosti se používá razítko
obce, které je kulaté a uprostřed je vyobrazení znaku obce v orámovaném poli. Nad znakem je
uvedeno hůlkovým písmem „OBEC ŠTĚPÁNOV“. Pro rozlišení počtu razítek je každé razítko ve
své spodní části doplněno pořadovým číslem.
Čl. 4 Barvy obce
Barvy obce jsou žlutá a modrá.
Část II. Užívání symbolů obce
a)
Znak obce a vlajku obce používá obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a
právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Při užití znaku obce
bez souhlasu obce se postupuje podle platných právních předpisů. K užívání vlajky obce není nutný
souhlas obce.
b) Vydávat souhlas k užívání znaku obce patří do kompetence rady obce.
c) Znak obce může užívat obecní úřad.
d) Pečeť obce používá obec pro slavnostní účely. Pečetidlo uchovává starosta obce.
e)
Razítko obce používá obec pro potvrzení autentičnosti dokumentů vydaných obcí
v samostatné působnosti.
1) Spáčil Vladimír a kolektiv: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu, Olomouc 1985, str. 217-218

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov č. 260/14/08 ze dne 6. 10. 2008.
……………………
Jiří Běhal, místostarosta

………………………
Mojmír Lýsek, starosta

