
 

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOMISE PRO 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A URBÁNNÍ ROZVOJ   

A. Poslání a úkoly komise 

1. Komise byla zřízena jako poradní orgán Rady města, jejím posláním je přispívat 

k účinnému, účelnému a kvalifikovanému rozhodování o správě a rozvoji území města 

Ústí nad Labem v kontextu s cíli stanovenými schválenou územně plánovací 

dokumentací, v souladu se související koncepcí rozvoje města a v kontextu se 

Strategickým plánem rozvoje města. 

2. Základním úkolem Komise je zejména formulovat názor, popřípadě doporučení 

k výkladu obsahu schvalované územně plánovací dokumentace, vyjadřovat se 

k novým záměrům na území města, projednávat a případně vymezovat podmínky a 

podněty v rámci pořizovaných územně plánovacích dokumentací a souvisejících 

dokumentů rozvoje města. 

3. V oblasti urbánního rozvoje je úkolem Komise zejména formulovat názor, popřípadě 

doporučení či podnět k plánu rozvoje veřejných prostranství a péče o ně, resp. ke 

konkrétním investičním záměrům. Dále je úkolem Komise řešit zavedení nástrojů pro 

řízení rozvoje veřejných prostranství, plánu regulace reklamy ve městě a řešení 

tzv. brownfieldů ve městě.  

4. Komise může být rovněž vyzvána k vyjádření k jednotlivým záměrům či materiálům 

majícím souvislost s územním plánováním či urbánním rozvojem, učiní-li tak Rada 

města, popřípadě požádá-li ji o to jiná komise Rady města. 

5. Komise má právo požádat jednotlivé odbory Magistrátu města Ústí nad Labem 

o poskytnutí podkladů, případně vyjádření, nezbytných k objasnění jednotlivých 

problémů, ke kterým se má vyjadřovat.  Komise může přizvat zástupce jednotlivých 

odborů k účasti na svém jednání. 

6. Komise předkládá Radě města své vlastní podněty, na kterých se při svém jednání 

usnesla.   

B. Členství v komisi 

1.  Komisi tvoří předseda, místopředseda a členové, kteří jsou jmenováni Radou města 

Ústí nad Labem na dobu neurčitou. 

2. Komise, pokud to uzná za vhodné a jeli to potřebné k jejímu rozhodování, má právo si 

pozvat na jednání hosta-specialistu s hlasem poradním. 

3.  Členství a výkon funkce v komisi zaniká smrtí, prohlášením za mrtvého, ztrátou 

způsobilosti k právním úkonům, odstoupením nebo odvoláním. 

4.  Tajemník Komise není jejím členem a má hlas poradní. Funkci tajemníka vykonává 

vedoucí oddělení územního plánování případně jeho pověřený zástupce. 

C. Odpovědnost 

1. Komise je ze své činnosti odpovědná Radě města Ústí nad Labem. 

2. Za chod Komise odpovídá její předseda, který má právo požádat Radu města 

o odvolání těch členů komise, kteří se opakovaně a bez omluvy nedostavují na jednání 

Komise, nebo neplněním úkolů, které z členství v Komisi vyplývají, maří její činnost. 



 

D.  Jednání Komise  

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). Takovéto projednání 

a vyjádření může proběhnout i elektronickou cestou (emailem).  

 

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, po předchozí dohodě s předsedou Komise, přítomnost 

veřejnosti v případě dotčení na právech či zájmech u konkrétního projednávaného 

bodu. 

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. 

 

E.  Průběh jednání a hlasování Komise  

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 přítomných 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 slovo pouze ten, kdo 

jednání Komise řídí. 

6. Z každého jednání Komise je tajemníkem pořizován stručný záznam a soubor přijatých 

usnesení. Záznam z jednání a soubor usnesení je k dispozici u tajemníka Komise a dále 

je zveřejněn na webu města.   

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. 



 

F.  Usnesení komise  

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

Usnesení jsou součástí záznamu a souboru usnesení. Usnesení musí splňovat tyto 

náležitosti: 

 pořadové číslo usnesení  

 označení věci 

 vlastní výrokovou část usnesení 

 výsledek hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 

 

G. Zrušovací  a  závěrečná  ustanovení 

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

 

2. Tento Statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení v Radě města.  

 
 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 25. 2. 2019 

 

 

 


