
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 
 

O znaku a vlajce obce Mukařov a jejich užívání 
 
Zastupitelstvo obce Mukařov na svém zasedání konaném dne 13. 1. 2009 rozhodlo vydat podle  
zák. č. 128/2000 Sb, o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Znak a vlajka obce Mukařov 

 
1. Znak a vlajka byly obci Mukařov, skládající se z místních částí Mukařov, Srbín a Žernovka, 

uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dekretem č.j. 42/2008 ze 
dne 12.12.2008 . 

 
2.  Znakem obce Mukařov jsou ve stříbrno-červeně zvýšeně děleném štítě nahoře tři zelené 

vyrůstající smrky, dole lilie v prázdném kamenném gotickém oblouku provázeném vpravo(1) 
vozovým kolem, vlevo žernovem, vše stříbrné. 

 
3. List vlajky obce Mukařov tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V bílém pruhu vedle sebe 

tři zelené vyrůstající smrky. V červeném pruhu uprostřed lilie v prázdném kamenném gotickém 
oblouku provázeném nahoře vpravo(1) vozovým kolem, vlevo žernovem, vše bílé. Poměr šířky 
k délce listu je 2 : 3.                                               

 
4. Vyobrazení znaku a vlajky obce Mukařov jsou Přílohou č. 1 této vyhlášky a jsou uchovány na 

Obecním úřadě v Mukařově.  
 

 
Článek 2 

Užívání znaku obce Mukařov 
 

1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Mukařově podle  
§ 5 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění, jakož i organizace obcí založené, 
řízené nebo spravované, užívat znaku obce Mukařov.           

 
2. Obecního znaku lze užívat zpravidla: 

a) v záhlaví obcí vydaných listin a písemných dokumentů 
b) k vnějšímu označení obecních budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního 

znaku 
c) na orientačních a propagačních tabulích 
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jím založených, řízených 

nebo spravovaných 
e) na propagačních tiscích, publikacích a upomínkových předmětech obecního charakteru 

3. Ostatní orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby neuvedené v čl. 2 ods. 1 mohou 
užívat obecní znak jen se souhlasem zastupitelstva obce Mukařov. 

 
4. Svolení k užívání obecního znaku se vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný 

nákres a způsob umístění.          
 



5. Užívání znaku města pro komerční účely je možné pouze za úplatu. Výši úplaty určí 
zastupitelstvo města pro jednotlivé případy podle zvláštního předpisu (2). 

 
 

Článek 3 
Užívání vlajky obce 

 
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce Mukařov užívá obec a organizace jí 

založené, řízené nebo spravované.  
 
2. Vlajku obce Mukařov lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a 

setkáních a dalších událostech, mezinárodního, celostátního, regionálního i obecního charakteru. 
 
3. Pro užívání vlajky obce Mukařov jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně 

ustanovení čl. 2. 
 
 

Článek 4 
Sankce 

 
1. Svolení k užívání obecního znaku a vlajky lze odebrat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené 

podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.  
 
2. O odebrání Svolení k užívání obecního znaku nebo vlajky rozhoduje zastupitelstvo obce. 
 
3. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů 

(3). 
 
 

Článek 5 
 

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti 15. dnem po vyvěšení této obecně závazné vyhlášky na 
úřední desce Obecního úřadu v Mukařově.                                                        

 
 
 

Rudolf Semanský    Ing. Jan Kašpar   
starostka obce místostarosta 

 
 
 
 Vyvěšeno:  23.2. 2009 
 Sejmuto:  13.3. 2009 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
(1) V heraldice se pravá a levá strana popisují z pohledu štítonoše. Z pohledu pozorovatele je tedy heraldicky pravá strana vlevo a 
 heraldicky levá strana vpravo. 
(2)  Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 
(3) Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a Zákon č. 200/1990 o přestupcích v platném znění 



Příloha OZV 1/2009 - č. 1  
 

Vyobrazení znaku a vlajky obce Mukařov,  
skládající se z místních částí Mukařov, Srbín a Žernovka 

 
 

 
 

 
 



Příloha OZV 1/2009 - č. 2  
 

Popis figur a barevného řešení znaku a vlajky obce Mukařov 
 
 
A) Popis figur znaku a vlajky obce Mukařov 
 

1. Figura lilie představuje mariánský atribut a jako taková odkazuje na významnou stavební 
památku v Mukařově, kostel Nanebevzetí P.Marie, a současně navazuje také na historickou 
mukařovskou farní pečeť. V počtu tří navíc figury lilií vystihují i počet místních částí obce. 

 
2. Figura prázdného gotického kamenného oblouku rovněž odkazuje na mukařovský kostel – 

především na architekturu a stavební styl jeho současné podoby. Zároveň však připomíná i 
bohatou tradici kamenolomů a opracování kamene na území jednotlivých místních částí obce. 

 
3. Figura trojice smrků vyjadřuje lokalizaci obce v lesní krajině a její založení na manském údělu 

v Černém lese, přičemž počet smrků vyjadřuje počet 3 místních částí obce. 
 

4. Figura vodorovného dělení štítu je odvozena z původního zlato-červeně děleného rodového 
znamení Lichtenštejnů, majitelů černokosteleckého panství, k němuž místní části obce po staletí 
náležely. 

 
5. Figura vozového kola představuje symbol tranzitní polohy obce na křižovatce historických cest a 

připomíná v historických místopisech zmiňovaný zájezdní hostinec Buda u Srbína. 
 

6. Figura žernovu je tzv. mluvícím znamením vyjadřujícím název místní části Žernovka a současně 
připomíná těžbu kamene na území obce. 

 
 

B) Popis barevného řešení znaku a vlajky obce Mukařov 
 

1. Zelená = barva lesů. 
 
2. Stříbrná + červená = česká zemská příslušnost obce a její založení členy královské družiny. 


