
OBEC  JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
Obecně závazná vyhláška 

č. 1/2006 
o obecních symbolech 

Zastupitelstvo obce v Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne  2. března 2006 
usneslo vydat  podle § 35 a § 84 odst. 2, písm. i zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve 

znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

ČÁST I. 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Účel vyhlášky 

1. Obec Jindřichovice pod Smrkem je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a 
výhradním majetkem. 

2. Tato obecně závazná vyhláška jmenovitě symboly určuje a stanoví podmínky jejich používání. 
3. Obecní symboly jsou výrazem jedinečné, neopakovatelné a nepřenositelné příslušnosti jednotlivce 

k obci, ve které žije jako soused a občan. Obecní symboly se tak stávají duševním vlastnictvím 
každého občana Jindřichovic pod Smrkem. Jako u vlastnictví jiné, například hmotné povahy, mohou 
občané Jindřichovic pod Smrkem společně nebo jednotlivě využít všech způsobů na jeho obranu a 
ochranu, které budou v souladu s Ústavou ČR, pokud někdo obecní symboly nebo nosiče, na nichž 
jsou vyobrazeny, umístěny nebo jinak znázorněny, ohrozí tím, že je bude chtít bez předchozího 
souhlasu volených představitelů obce zničit, poškodit, odstranit nebo odcizit. 

ČÁST II 
 

POPIS SYMBOLŮ OBCE 

Čl. 2 
 Symboly obce  a barvy 

1. Symboly obce Jindřichovice pod Smrkem jsou: 
a) Znak obce 
b) vlajka obce 
c) pečetidlo obce a razítka obce 
d) ženský kroj 
e) piktogram 
f) standarta starosty obce 

2.  Originály   symbolů obce jsou uloženy na Obecním úřadu Jindřichovice pod Smrkem. 
3. Barvami obce jsou zelená, žlutá a červená. 
 
 

Čl. 3 
Znak obce 

1. Popis   znaku obce: 
 Ve zlatém štítě se zelenou hlavou oddělenou smrkovým řezem o dvou dolů obrácených větévkách do 

kruhu stočený červený jelení paroh (korál). 
2. Současný tvar a vzhled   znaku obe byly schváleny: 

a) usnesením Zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 2/99 ze dne 5.1.1999, 
b) souhlasným usnesením č.69 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR 

k činnosti podvýboru pro heraldiku ze dne 16.6.1999, 
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c) rozhodnutím předsedy PSP ČR č.j.1153/PRED/1999 ze dne 12.7.1999. 
 

Čl. 4 

Vlajka obce 

1. Popis vlajky obce: 
 List tvoří zelené karé nad žlutým čtvercovým polem a dva vodorovné pruhy žlutý a zelený. V karé 

žlutá smrková větvička, ve žlutém poli červený, do kruhu stočený jelení paroh (korál). Poměr šířky k 
délce listu je 2 : 3. 

2. Současný tvar a vzhled vlajky obce byly schváleny: 
a) usnesením ZO č. 2/99 ze dne 5.1.1999, 
b) souhlasným usnesením č.69 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR 

k činnosti podvýboru pro heraldiku ze dne 16.6.1999, 
c) rozhodnutím předsedy PSP ČR č.j.1153/PRED/1999 ze dne 12.7.1999. 

Čl. 5 
Pečetidlo a razítka obce 

1. Dalšími symboly obce je pečetidlo, oválné razítko a obdélníkové razítko. 
2. Pečetidlo má tvar kruhu a obsahuje   znak obce a nápis OBEC JINDŘICHOVICE POD SMRKEM; 

okrajový kruh pečetidla má průměr 30 mm. 
3. Obsahem oválného razítka obce je   znak obce a nápis OBEC JINDŘICHOVICE POD SMRKEM; 

svislá osa oválného razítka je vysoká 30 mm, vodorovná osa je dlouhá 60 mm. 
4. Obsahem obdélníkového razítka obce je znak obce, nápis OBEC JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

a adresa; okrajový obdélník je vysoký 25 mm a široký 60 mm. 

Čl. 6 
Ženský kroj 

1. Sestává ze zelených šatů, žluté zástěry s obecními znaky na lemu a barevného šátku. 
2. Současný tvar a vzhled ženského kroje byly schváleny usnesením ZO Jindřichovice pod Smrkem 

č.8/2004 na veřejném zasedání  ZO dne 23.8. 2004   

Čl. 7 
Piktogram 

1. Mezi   symboly obce se řadí piktogram, znázorňující satirickou kresbu úředníka s kloboukem, 
brýlemi a razítkem v ruce. Na jednom z papírů, které leží před úředníkem, je i jeden s červeným 
otiskem razítka KO. Kresba úředníka je vyvedena černou čarou na bílém pozadí a obklopena tlustým 
červeným okrajem kruhového tvaru, přeškrtnutého z levé horní části napříč kresbou do dolní pravé 
části. 

2. Piktogram se stal v letech 2003 až 2005 symbolem boje občanů obce Jindřichovice pod Smrkem 
proti nesmyslné, narůstající a společensky škodlivé byrokracii orgánů státní správy. Díky medializaci 
si široká veřejnost v Jindřichovicích pod Smrkem, České republice i v zahraničí, spojuje obec 
Jindřichovice pod Smrkem s vyhláškou, zakazující vstup úředníkům státní správy na území obce bez 
předchozího povolení obecního úřadu a cedulemi na přístupových komunikacích do obce, na kterých 
byl zobrazen piktogram přeškrtnutého úředníka. 

3. Piktogram se tak stal nedílnou součástí historie obce Jindřichovice pod Smrkem, občanského 
sebevědomí a památkou na období, kdy solidarita a zdravý rozum mezi občany obce čelily aroganci 
a zneužívání státní moci nad místní samosprávou i občany. 

4. Současný tvar a vzhled piktogramu schválilo   zastupitelstvo obce v Jindřichovicích pod Smrkem na 
veřejném zasedání dne 22.8. 2005 schválilo usnesením č. 7/2005 

Čl. 8 

Standarta starosty 
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1. Čtvercový základ po obvodu šikmými žlutozelenými pruhy. Uvnitř standarty starosty obce je znak 
obce  umístěný ve čtverci, který je  po obvodu vyvedený v červené barvě.  

 
ČÁST TŘETÍ 

 

UŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ 

Čl. 9  

Užívání  znaku obce 

 Znaku obce lze využívat zejména: 
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů, 
b) k vnějšímu označení veřejných budov (místností) se sídlem orgánů obce nebo obcí zřízených nebo 

založených organizačních složek a právnických osob, 
c) na orientačních a propagačních tabulích, 
d) na některých předmětech nebo na majetku obcí zřízených nebo založených organizačních složek a 

právnických osob  
e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru, 
f) na upomínkových předmětech. 

Čl. 10 
Užívání  vlajky obce 

Vlajky obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s 
mezinárodní účastí a významným společenských, kulturních a sportovních událostech regionálního a 
obecního významu a k označení veřejných budov. 

Čl. 11 
Užívání pečetidla  a razítka obce 

1. Pečetidlem a oválným razítkem jsou signovány význačné listiny obce, např. partnerské smlouvy, 
zřizovací listiny, listiny vztahující se k historickým událostem a pod. 

2. Obdélníkovým razítkem obce se opatřují ostatní písemnosti vyhotovené orgány obce v její samostatné 
působnosti. 

Čl. 12 
ČÁST ČTVRTÁ 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1999 včetně 
pozdějších dodatků č. 1 a č. 2. 

Čl. 13 
Přílohy vyhlášky 

1. Grafická znázornění   symbolů obce jsou ve formě příloh součástí této obecně závazné vyhlášky: 
2. příloha č.1: znak obce, 

příloha č.2: vlajka  obce, 
příloha č.3: pečetidlo obce, 
příloha č.4: razítka obce. 
příloha č.5: piktogram 
příloha č.6: ženský kroj 
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Čl. 14 

Účinnost obecně závazné vyhlášky  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 18. 3. 2006. 

 

 

 

 

Pavel Novotný  Ing.Petr Pávek   

Místostarosta obce  Starosta obce 
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