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V Praze dne Zb. ledna 1994

Vážený pane starosto,

v nejbližších dnech Vám bude doručeno rozhodnutí předsedy Poslanecké

sněmovny () udělení znaku a praporu Vašemu obvodu. Dovolte, abych jeho oznámení

doplnila () několik informací.

Symboly - znak a prapor - byly Vašemu obvodu přiznány v té podobě, v jaké byly

navrženy a předloženy v žádosti a odpovídají následujícímu popisu:

Znak: Štít polcený, prave pole dále děleno a v jeho horním Černém poli je Červený

osmihr'otý kříž, pod ním Červená Šestihr'otá hvězda. Dolní pole zlato - Červeně děleno. V

levém Červeném poli je zlatá kvádrovaná zed' se stříbrným cimbuřím () Čtýřech viditelných,

z toho dvou celých stínkách. Zed' je prolomena polovinou otevřené brány, která vyniká z

poltící linie. Klenba brány je stříbrná se zlatým hlavním klenákern, křídlo vrat je přirozeně

barvy a má dva zlatě závěsy, vnitřek brány je Černý. Z brány vyniká stříbrně obrněná ruka

přirozených barev, která drží stříbrný meČ se stříbrným jilcern a zlatou záštitou. Z poltící linie

vyniká za zdí polovina zlatě kvádrovaně věže se zlatou valbovou střechou, zlatou rnakovicí

na levém kraji střechy a s cimbuřím () dvou viditelných stínkách. Věž je prolomena

trojdílným Černým oknem se stříbrným rámem, : něhož je viditelná pouze levá polovina.

Vlevo od věže je menší zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím () třech stínkách, se stanovou

střechou a se zlatou makovicí. Zed' je prolomena dvojdílnýrn Černým oknem se stříbrným

rámem.

Prapor: List praporu je na Šířku rozdělen na tři stejne pruhy, Červený, Černý a Žlutý.

Poměr šířky k délce je 2:3.

Grafická předloha (návrh zobrazení) byla zařazena do archivní dokumentace a

tvoří doplněk spisu s Vaší žádostí.

Dovolte však, abych Vás ještě upozornila na skutečnost, že toto zobrazení

(heraldicky a vexilologickv správně) nemusí být neměnné. Rozhodněte-li se ať už nyní

nebo kdykoliv v budoucnu pro novou vvtvarnou podobu symbolů. je vždv závazný

především slovní popis (blason), který musí být respektován ve všech detailech tak, jak

je tomu např. nyní na Vámi předloženém návrhu.

Užívání městských symbolů (znaku či praporu) může zastupitelstvo dále upravit

přijetím obecně závazné vyhlášky. v níž podmínky užití stanoví.

S přáním mnoha úspěchů v další práci pro Váš obvod a poděkováním za trpělivost

a pochopení při projednávání
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