
JEDNACÍ ŘÁD 

KOMISE PRO ÚZEMNÍ PLÁN  

 

A.  Jednání komise pro územní plán  

1. Jednání komise se konají dle potřeby minimálně však jedenkrát za tři měsíce. 

2.  Jednání svolává na pokyn předsedy tajemník komise písemnou pozvánkou, která je 

doručena v elektronické podobě, členům komise 5 dní před jednáním. V pozvánce 

uvede místo a čas konání, program jednání a případně podklady pro jednání. 

3. Jednání komise musí být rovněž svoláno, požádají-li o to alespoň tři její řádní členové. 

Požadavek na mimořádné svolání komise oznámí členové písemně předsedovi 

s odůvodněním.  

4. V případě časové tísně může předseda nebo místopředseda požádat členy komise  

o písemné stanovisko k dané věci do tří dnů. (metoda per rollam) 

 

5. Člen komise, který se nemůže plánovaného jednání účastnit, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně předsedovi, případně tajemníkovi komise. 

6. Předseda komise může požádat jednotlivé členy o rozpracování jednotlivých úkolů do 

příštího jednání komise, pokud to bude nutné pro objasnění řešené věci 

7. K jednání komise mohou být přizvány, respektive komise se mohou účastnit, fyzické 

a právnické osoby, jichž se předmět jednání prokazatelně týká. 

8. Na jednání Komise mají přístup členové Rady a Zastupitelstva města po předchozí 

dohodě s předsedou Komise 

9. Na jednání Komise je možná přítomnost veřejnosti v případě dotčení na právech či 

zájmech u konkrétního projednávaného bodu (omezeno počtem, pouze náslech) 

10. Komise zveřejňuje na webu města program, záznam z jednání a soubor usnesení 

11. Člen komise je povinen oznámit podjatost k předmětu jednání a v takovém případě se 

nesmí účastnit hlasování k tomuto bodu. 

 

B.  Jednání a hlasování komise pro územní plán   

1.  Jednání komise řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě absence 

obou výše jmenovaných zvolí předsedajícího členové jednoho ze svého středu. 

2. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. 

3. Komise se usnáší nadpoloviční většinou všech členů. 

4. Každý z členů komise má právo vyjádřit svůj názor na řešený problém a svým 

jednáním se snaží přispět k dobrému chodu komise. 

5. Při jednání komise má právo vstupovat do řeči nebo odejmout hlas pouze ten, kdo 

komisi řídí. 

6. Z každého bodu jednání je pořízeno tajemníkem komise usnesení a stručný záznam o 

hlasování. Usnesení a stručný záznam z jednání je k dispozici u tajemníka komise.  



7. Každý z řádných členů, který se účastnil hlasování a jehož názor se zásadně rozchází 

s názorem schváleným, má právo uvést své stanovisko, které bude připojeno 

k záznamu z jednání komise. 

 

C.  Usnesení komise pro územní plán  

1. Komise se o svých závěrech usnáší. Usnesení komise musí mít písemnou formu  

a musí splňovat tyto náležitosti: 

 označení místa a data konání jednání komise a seznam přítomných členů komise, 

 označení věci 

 vlastní výrokovou část usnesení 

 

D) Zrušovací  a  závěrečná  ustanovení 

1. Případné změny a doplňky budou řešeny formou dodatků jednacího řádu. 

 

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dne ……………….. 

 
 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  

 


