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Statut komise pro dopravu a bezpečnost 
 
 
 
I. Zřízení komise pro dopravu a bezpečnost 

1. Komise pro dopravu a bezpečnost je zřízena zastupitelstvem obce na základě 

§ 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

II. Postavení a složení komise pro dopravu a bezpečnost 

1. Komise pro dopravu a bezpečnost (dále jen „komise“) je iniciativním 

a  poradním orgánem rady obce Vestec a zastupitelstva obce Vestec. 

2. Rada obce jmenuje a odvolává předsedu komise a členy komise. 

3. Předseda komise je současně členem komise. 

4. Předseda komise: 

 zastupuje komisi na veřejnosti, 

 řídí a organizuje činnost komise, 

 kontroluje plnění úkolů, 

 připravuje program jednání komise, 

 svolává zasedání komise, 

 řídí zasedání komise nebo může pověřit řízením zasedání jiného člena 

komise, 

 má právo požadovat informace od Obecního úřadu Vestec 

k projednávaným materiálům, 

 předkládá radě obce zápisy z jednání komise, 

 předkládá radě obce návrhy na změny ve složení komise. 
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5. Člen komise: 

 předkládá komisi návrhy, doporučení a závěry směrem zastupitelstvu 

obce, radě obce a starostovi obce, 

 předkládá komisi návrhy na přizvání dalších osob k jednání komise, 

 má právo na uvedení odlišného stanoviska k projednávané problematice 

v zápisu komise, pokud o to požádá. 

6. Jednání komise se mohou zúčastnit nebo na jednání mohou být přizvány 

osoby, pokud jejich účast schválí nadpoloviční většina přítomných členů 

komise. 

7. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce a starostovi obce. 

8. Stanoviska a náměty předkládá komise starostovi a radě obce. 

9. Komise se řídí platnými právními předpisy a usneseními rady obce a 

zastupitelstva obce. 

 

III. Předmět činnosti komise pro dopravu a bezpečnost 

1. Komise pro dopravu a bezpečnost: 

 projednává a vyjadřuje se k návrhům dopravního značení 

a požadavkům místních úprav v oblasti dopravy, 

 vyjadřuje se k částem projektů týkajících se dopravních řešení 

a dopravních zařízení jednotlivých staveb na území obce Vestec, 

 vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

kterými se stanoví místní podmínky v oblasti dopravy, bezpečnosti 

a služeb s tím spojených, 

 projednává, případně podává návrhy investičních akcí v oblasti dopravy, 

bezpečnosti a služeb s tím spojených, 

 projednává a vyjadřuje se k plánu oprav místních komunikací, 

 projednává a vyjadřuje se k zásadním otázkám dopravní obslužnosti na 

území obce, 

 vyjadřuje se a navrhuje koncepce v oblasti dopravy a bezpečnosti, 
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 vyjadřuje se k plánu zimní údržby na místních komunikacích pro příslušná 

období, 

 koordinuje spolupráci Obecní policie a Policie ČR, 

 hodnotí bezpečnost na území obce, 

 přijímá podněty občanů k dopravě a bezpečnosti v obci, 

 iniciuje preventivní bezpečnostní akce na území obce. 

2. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 

členů komise. 

3. O přijetí návrhů, doporučení nebo usnesení rozhoduje komise nadpoloviční 

většinou hlasů všech členů komise. 

4. Hlasování probíhá aklamací pod řízením předsedy nebo jím pověřeným 

členem komise. 

5. Usnesení komise jsou platná, pokud jsou schválena nadpoloviční většinou 

hlasů všech členů komise. 

6. Zasedání komise je neveřejné. 

7. Komise ze svého zasedání pořizuje zápis, který obsahuje zejména tyto údaje: 

 datum a čas konání zasedání komise, 

 přítomní členové, 

 program jednání komise, 

 přijaté usnesení, návrhy a doporučení. 

8. Zápis se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda komise. 

9. Výsledkem projednání v komisi jsou zpravidla doporučení pro radu obce, 

starostu obce a zastupitelstvo obce. 

10. Komise předkládá zastupitelstvu obce své návrhy, podněty a stanoviska. 

11. Komise má právo zvát si na zasedání zaměstnance Obecního úřadu Vestec 

a vyžadovat od nich podklady, stanoviska a vyjádření potřebná pro řešení 

jejich úkolů. 

12. Při plnění svých úkolů se komise řídí právními předpisy pro dané oblasti. 
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IV. Jednání komise pro dopravu a bezpečnost 

1. Přípravu, způsob jednání a rozhodování komise upravuje platný Jednací řád 

komise pro dopravu a bezpečnost schválený komisí pro dopravu 

a bezpečnost. 

2. V případě projednávání materiálů, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů, je 

předseda, nebo člen komise povinen tuto skutečnost oznámit a nezúčastnit se 

hlasování a projednávání. 

3. O všech projednávaných záležitostech jsou předseda a členové komise 

povinni zachovávat mlčenlivost ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních dat, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V. Ostatní ustanovení statutu komise pro dopravu a bezpečnost 

1. Prostředky na činnost jsou zajištěny rozpočtem obce a členům komise může 

být za jejich práci přiznána odměna v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky statutu komise mohou být provedeny po schválení 

radou obce. 

3. Statut komise byl projednán a schválen radou obce dne 6. 12. 2010, 

s účinností od 7. 12. 2010. 

 

Ve Vestci dne 6.12.2010 

 

 

 

…………………………………………………… 

Tibor Švec, starosta obce Vestec 


