Žádosti o povolení užití znaku obce
1. Pojmenování (název) životní situace
Žádosti o povolení užití znaku obce
2. Základní informace k životní situaci
Obec Velká Polom a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou
užívat znak obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen se souhlasem rady obce, a to na
základě písemně podané žádosti adresované na Obecní úřad Velká Polom.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Orgány, organizace a zařízení, právnické nebo fyzické osoby – každý, kdo chce použít znak
obce Velká Polom.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost nemá předepsané náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává (adresa žadatele,
telefonické spojení, případně fax, e-mail), k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a
v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení. Grafické znázornění
znaku a jeho umístění je nutnou přílohou žádosti.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti
6. Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Velká Polom
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom, podatelna (I. patro, dveře č. 2), tel.
553 770 228, e-mail: sekretariát@velkapolom.cz, podatelna@velkapolom.cz
8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost doplněnou grafickým znázorněním znaku a jeho umístěním.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou předepsány
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevybírá. Žádost se neoznačuje kolkem.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání rady obce.
12. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodtelna@velkapolom.cz
13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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