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[>>>Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Příbram <<<] 

 
 
 
Předkládá:               Rada města  
 
Zpracovala:   Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru              
   
Projednáno:       v RM 08.06.2015   
                     
 
Text usnesení RM:                                               
R.usn.č.473/2015        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit Obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2003 ze dne 
19.11.2003 o zásadách pro užívání znaků a praporu města Příbram v předloženém znění, 

2) schválit Obecně závaznou vyhlášku o znaku a vlajce města Příbram v předloženém znění. 
 

                                                             

Napsala:   Ing. Lea Enenkelová 
        
 
Důvodová zpráva: 
Viz druhá strana 

 
 
 

Návrhy na usnesení:  
 (>>>  ZM schvaluje X neschvaluje 
1) Obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2003 ze dne 19.11.2003 

o zásadách pro užívání znaků a praporu města Příbram v předloženém/upraveném znění 
2) Obecně závaznou vyhlášku o znaku a vlajce města Příbram v předloženém/upraveném znění<<<) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Důvodová zpráva 
 

Odbor veřejné správy a kontroly MVČR, který se na základě podnětu zabýval posouzením zákonnosti 
obecně závazné vyhlášky č.18/2003 o zásadách pro užívání znaků a praporu města Příbram (dále jen 
„obecně závazná vyhláška“), zaslal právní rozbor obecně závazné vyhlášky (viz Příloha č. 3) 
a upozornil v něm na skutečnost, že tato obecně závazná vyhláška není v souladu se zákonem (§ 34a 
odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“). 

Obecně závazná vyhláška definuje symboly města Příbram a upravuje zásady jejich užívání.  
Konkrétně se jedná o tzv. malý znak města, tzv. velký znak města, znak místní části Březové Hory 
a prapor města Příbram. 

Malý znak města je z hlediska ustanovení § 34a odst. 2 zákona o obcích znakem historickým a město 
Příbram nemuselo žádat o jeho udělení, tudíž je jeho užívání v souladu se zákonem. 
Velký znak byl přijat pouze zastupitelstvem města, ale v této podobě nebyl městu udělen předsedou 
poslanecké sněmovny. Jeho užívání není v souladu se zákonem o obcích. I užívání znaku místní části 
Březové Hory není v souladu se zákonem o obcích, neboť svoje znaky mohou mít pouze městské 
obvody nebo městské části (§ 34a odst. 4 zákona). 

Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh obecně závazné vyhlášky o:  
1. zrušení obecně závazné vyhlášky č.18/2003 o zásadách pro užívání znaků a praporu města 

Příbram (Příloha č. 1) 
2. znaku a vlajce města Příbram (v textu byl nahrazen zastaralý termín „prapor“ zákonným 

termínem „vlajka“). (Příloha č. 2) 
 
Pozn.: právní rozbor odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR (Příloha č. 4) 

Příslušné orgány města mohou rozhodnout o tom, aby vznikl zcela nový symbol – znak města 
Příbram, ve kterém by měly svoje výtvarné vyjádření i Březové Hory. Výtvarný návrh tohoto znaku by 
však musel být zcela nový – v souladu s pravidly komunální heraldiky (viz Příloha č. 5 - vyjádření 
předsedy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR). 

 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č.18/2003 
o zásadách pro užívání znaků a praporu města Příbram 
Příloha č. 2: Návrh obecně závazné vyhlášky o znaku a vlajce města Příbram 
Příloha č. 3: Právní rozbor obecně závazné vyhlášky č.18/2003 města Příbram 
Příloha č. 4: Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky 
Příloha č. 5: Vyjádření předsedy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 
Příloha č. 6: Obecně závazná vyhláška č. 18/2003 o zásadách pro užívání znaků a praporu města 
Příbram  
Příloha č. 7: Vyobrazení aliančního znaku města 
Příloha č. 8: Vyobrazení znaku místní části Březové Hory 
 

 
 
 


