
M Ě S T O   P Ř Í B R A M 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 

ze dne 29.06.2015, 

o znaku a vlajce města Příbram 

 
 
Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 29.06.2015 usnesením 
č.210/2015/ZM usneslo vydat v souladu s ustanovením § 34a a §84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 
 

Část první 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Čl. 1 

Město Příbram je oprávněno používat symboly města, které jsou jeho trvalým a výhradním 
majetkem. Tato vyhláška jmenovitě symboly určuje a určuje jejich užívání. 
 
 

Část druhá 
SYMBOLY MĚSTA, POPIS 

 
Čl. 2 

Znak města 
1. Znak města Příbram je dle ustanovení § 34a zákona o obcích znakem historickým, proto 

nemuselo město Příbram žádat o jeho udělení.  
 
2. Popis: V červeném poli štítu na travnaté půdě zelené barvy dvě stříbrné věže z tesaných 

čtyřhranných kamenů s obdélníkovým oknem a křížovým rámem v každé z nich, se 
čtyřmi kvádrovými stínkami a stanovou střechou modré barvy, zakončenou zlatou 
makovicí. Mezi oběma věžemi stojí kostel s věžičkou, zobrazený bočně ku pravé straně 
štítu z tesaných čtyřhranných kamenů stříbrné barvy s modrou střechou a se dvěma 
zlatými jednoduchými kříži, vztyčenými na obou koncích střechy kostela na zlatých 
makovicích. Uprostřed napříč střechy bočně ku pravé straně štítu je stříbrná sanktusová 
věžička o jednom obdélníkovém okně v přední a boční stěně věžičky se střechou modré 
barvy, ukončená makovicí a jednoduchým křížem vše zlaté barvy a se třemi stříbrnými 
fialami, viditelnými na třech rozích věžičky a se štíhlými stanovými střechami a zlatými 
makovicemi. V průčelí kostela je obdélníkové, dvoukřídlové, kruhovitě zakončené okno s 
okružím v jeho horní části. V boční stěně kostela jsou otevřená vrata obdélníkového 
tvaru, zakončeného v horní části kruhovitě. Průhledy oken jsou černé na stříbrné půdě, 
průhled vrat cele černý. Obě věže i kostel s věžičkou stojí na nízkém tesaném podstavci 
stříbrné barvy, který je pod kostelem nižší. 

 
3. Výtvarné vyobrazení znaku města stanoví příloha, která je nedílnou součástí této 

vyhlášky. 
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Čl.3 
Vlajka města 

1. Vlajka města byla městu Příbrami udělena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR rozhodnutím č.13 ze dne 02.05.1994. 

 
2. Popis: list tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a červený v poměru 3:1:3. Poměr šířky 

k délce listu je 2:3. 
  
3. Výtvarné vyobrazení vlajky města stanoví příloha, která je nedílnou součástí této 

vyhlášky. 
 

 
 
 
 

Část třetí 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dle ustanovení § 34a odst.3 zákona o obcích  město Příbram a jím zřízené nebo 
založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku města. Jiné 
subjekty mohou užívat znak města jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky města není 
nutný jeho souhlas.  

 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 
 
3. Přílohou této vyhlášky je výtvarné vyobrazení znaku a vlajky města Příbram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jindřich Vařeka  v. r.                                                                   Bc. Alena Ženíšková  v. r. 

starosta                                                                                                1. místostarostka 
 

       
 
 
 
 
                                                                         
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.08.2015 
Sejmuto dne: 08.09.2015 
Zpracoval: OŠKS 
Zveřejněno na internetových stránkách města dne: 23.09.2015 


