MĚSTO D Ě Č Í N

Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 1/2006,
o znaku a vlajce města Děčín
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 19.1.2006 usnesením č. ZM 06 01 05 02
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
1. Historický znak města Děčín (dále jen „znak“) je vyobrazen v příloze č. 1 k této obecně
závazné vyhlášce a tvoří jej stříbrný dvouocasý lev s korunou na hlavě držící stříbrnou
rybu (parmu) na červeném štítě.
2. Znak lze použít pouze jako kopii originálu znaku v různém grafickém a materiálovém
provedení, jestliže svým vyobrazením odpovídá znaku vyobrazenému v příloze č. 1 k této
obecně závazné vyhlášce.
3. Znak lze použít pouze za podmínek podle ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
1. Vlajka města Děčín (dále jen „vlajka“) udělená městu předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR je vyobrazena v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce a tvoří ji list
se třemi vodorovnými zvlněnými pruhy – bílým, žlutým a červeným. Žlutý pruh má dva
vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky k délce listu vlajky je 2 : 3.
2. Vlajku lze užívat pouze v provedení a v barvách dle originálu, který je vyobrazen
v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce, a to v libovolných velikostech. Vždy je
třeba dodržet, aby vrcholy a prohlubně zvlněného žlutého pruhu byly ve vzdálenosti 7/10
šířky listu respektive 6/10 šířky listu od dolního okraje vlajky a vrcholy a prohlubně
zvlněného červeného pruhu ve vzdálenosti 4/10 šířky listu respektive 3/10 šířky listu od
dolního okraje vlajky. Zároveň je nutno zachovat poměr šířky listu k jeho délce 2 : 3. Při
vodorovném umístění vlajky je bílý pruh vždy nahoře při čelním pohledu na objekt, na
němž je vlajka umístěna; při svislém umístění vlajky je při čelním pohledu na objekt, na
němž je vlajka umístěna, bílý pruh vždy vpravo.

Článek 3
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2002 o užívání znaku a praporu
města Děčín, schválená Zastupitelstvem města Děčín dne 21.2.2002.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Vladislav R a š k a v.r.
starosta

Pavel J e ř á b e k v.r.
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku dne: 20. 1. 2006
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