Obecně závazná vyhláška města Nymburka č. 4/2005
o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních
města Nymburka

Zastupitelstvo města Nymburka se na svém zasedání dne 29. 6. 2005 usnesením č. 12 usneslo
vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Hlava první
Základní ustanovení o městských symbolech
Čl.1
Městské symboly
Symboly města Nymburka jsou městský znak, městská pečeť, městské barvy, městská
vlajka a řetěz starosty.
Čl.2
Městský znak
1. Na červeném štítě je vpravo stříbrný (bílý) dvouocasý lev, ve skoku doprava, stojící
na zeleném trávníku. Lev má zlatou korunu, jazyk a zbroj. Za lvem (vlevo) je stříbrná
(bílá) čtyřhranná věž s otevřenou bránou. Od úrovně prvního patra je z kvádrů.
V prvním patře je věž s jedním a druhém patře s dvěma okny se šambránami. Věž je
zakončena korunou cimbuří o čtyřech stínkách (zubech). V předpolí věže je zelený
trávník.
2. Vyobrazení městského znaku je přílohou č.1 této vyhlášky.
Čl.3
Městské barvy
Městské barvy jsou bílá a červená v uvedeném pořadí. Z čelního pohledu je bílá vlevo
nebo nahoře.

Čl.4
Městská vlajka
1. Městská vlajka se skládá z bílého a červeného pruhu. Poměr šířky a délky vlajky je
2:3. Na vlajce je umístěn městský znak. Šířka znaku v poměru k šířce vlajky je 1:2,5.
Znak je umístěn svým středem na styku barev. Vzdálenost barevného pole znaku od
ráhnového vrcholu vlajky je v poměru 9:10 k šíři barevného pole znaku.
Pro vodorovné zavěšení je vrch znaku v bílém pruhu, přičemž vzdálenost barevného
pole znaku od žerďové strany je v poměru 9:10 k šíři barevného pole znaku. Barvy
z čelního pohledu - při svislém zavěšení musí být bílý pruh vlevo, při vodorovném
zavěšení musí být bílý pruh nahoře.
2. Městskou vlajkou je trvale označena městská radnice a lze s ní označit městské
veřejné budovy. Dále ji lze používat při sportovních a společenských akcích.
3. Zobrazení městské vlajky je přílohou č.2 a 3 této vyhlášky.
Čl.5
Městský prapor
Místo městské vlajky lze použít městský prapor. U praporu je prodloužena délka. Ostatní
ustanovení bodu 4 jsou závazná.
Čl.6
Městská pečeť
1. Městská pečeť (17. století) je kruhová, ve vnitřním kruhu s městským znakem, okolo
štítu s přízdobou a opisem v majuskule *SIGILLUM*CIVITATIS*NIMBURGENSIS*
IN ALBI. Vnější okraj pečeti tvoří vavřínový věneček.
2. Pečeť uchovává starosta města.
3. Vyobrazení městské pečeti je přílohou č.4 této vyhlášky.

Čl.7
Suchá městská pečeť
1. Suchá městská pečeť (1996) je obdobou městského razítka. Pečeť tvoří kruhové razidlo
Ø 36 mm s městským znakem a opisem MĚSTO NYMBURK. Okraj je vroubkován.
2. Pečeť uchovává starosta města.
3. Otisk pečeti je přílohou č.5 této vyhlášky.

Čl.8
Řetěz starosty
1. Řetěz ve zlaté barvě je složen ze střídajících se článků ve tvaru dvou vavřínových
ratolestí a v kruhu vsazeného stylizovaného městského znaku (lev a hradební věž).
Na vavřínových článcích je závěs - kruhový stylizovaný městský znak Ø 70 mm.
2. Řetěz uchovává starosta města.
3. Vyobrazení řetězu starosty je přílohou č.6 této vyhlášky.

Hlava druhá
Významné dny města Nymburka
Mimo státem uznávané státní svátky, významné dny a výročí má město Nymburk následující
významné dny:
1. 2. květen - den nymburského povstání proti německé okupaci v roce 1945.
2. První neděle v září - den nymburského posvícení.

Hlava třetí
Vyznamenání města Nymburka
Jako způsob ocenění významných úspěchů občanů i organizací města, reprezentace města
nebo státu, zásluh o město nebo pocty významné návštěvy zřizuje se touto vyhláškou
následující městské vyznamenání - Nymburský lev. Nymburský lev má tři třídy, z nichž
I.třída je nejvyšší.
1. Vyznamenání III. třídy je bronzový Nymburský lev.
Vyznamenání je tvořeno stylizovaným městským znakem v gravírovaném kruhu, jehož
okruží tvoří vavřínové lístky. Vyobrazení vyznamenání je přílohou č.7 této vyhlášky.
2. Vyznamenání II. třídy je stříbrný Nymburský lev - ostatní údaje jsou shodné s bodem 1.
3. Vyznamenání I. třídy je zlatý Nymburský lev - ostatní údaje jsou shodné s bodem 1.
4. Udělování vyznamenání:
a) Vyznamenání města III. třídy může udělit starosta, rada nebo zastupitelstvo
města.
b) Vyznamenání města II. třídy může udělit rada nebo zastupitelstvo města.
c) Vyznamenání města I. třídy může udělit zastupitelstvo města.
d) Vyznamenání se udělují za významnou dlouhodobou práci pro město,
za významné úspěchy v různých oborech činnosti, za vynikající reprezentaci
města nebo státu. Vyznamenání III. třídy může být uděleno také jako uznání
významných vztahů k městu.
e) Navrhnout udělení vyznamenání může každý občan a organizace
se zdůvodněním, případně zdokladováním.
f) Udělení vyznamenání bude evidováno.
g) Součástí uděleného vyznamenání bude průvodní list, ve kterém bude uveden
druh vyznamenání, důvod vyznamenání, jméno vyznamenaného, datum,
ke kterému je uděleno a jeho pořadové číslo.
h) Vyznamenání může být uděleno i posmrtně - in memoriam.

Hlava čtvrtá
Čestné občanství města
Čestné občanství města je nejvyšší stupeň ocenění.
a) Na udělení čestného občanství se přiměřeně vztahují ustanovení Hlavy třetí
bod 4 písm. d) až g).
b) Čestné občanství uděluje výhradně zastupitelstvo města.
c) Udělení čestného občanství nevylučuje udělení, i současné, vyznamenání
města.

Hlava pátá
Závěrečná ustanovení

Čl.1
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška města Nymburka č. 1/2005 ze dne 28. 2.
2005 o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních města Nymburka.

Čl.2
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dne 1. 8. 2005.
V Nymburce dne……………………

…………………………….

Ladislav Kutík
starosta města

……………………………………

Pavel Novák
místostarosta
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