
 

Statut 
dopravní komise RM Ústí nad Orlicí 

 
A. 

Postavení komise 
 
 

1. Dopravní komise RM Ústí nad Orlicí (dále jen komise) je zřízena RM jako její  
iniciativní a poradní orgán. 

2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. 
3. Počet členů komise - komise je nejméně tříčlenná. 
4. Komise není výkonným orgánem, radě města předkládá návrhy, stanoviska a náměty. 
 
 
 

B.  
Působnost komise 

Do působnosti komise patří výlučně záležitosti spadající do samostatné působnosti 
města, týkající se místních a účelových komunikací. 
 
 
Komise 
 
1. Projednává žádosti od občanů města, týkajících se místních a veřejně přístupných 

účelových komunikací. 
2. Projednává úkoly uložené radou města k řešení dopravní problematiky místních a veřejně 

přístupných účelových komunikací tykajících se dopravy v pohybu a klidu. 
3. Předkládá radě města návrhy z dopravní komise. 
4. V rámci vlastní iniciativy předkládá koncepční návrhy k řešení dopravy ve městě a 

vyjadřuje se ke koncepcím dopravy v pohybu a klidu na území města.   
 

C. 
Jednání komise 

 
1. Komise se ke svému jednání schází podle potřeby. 
2. Termín zasedání komise určí předseda komise. 
3. Z jednání komise je vyhotoven zápis, který podepisuje předseda komise a který se 

doručuje do RM do čtrnácti dnů. 
4. Zápis vyhotovuje vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend 

MěÚ. 
 

D. 
Povinnosti členů komise. 

 
Členové dopravní komise, kteří při jednání přijdou do styku s osobními údaji občanů, jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích těchto žadatelů. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení funkce člena dopravní komise. 
Dále je povinností členů komise seznámit se se současnými  materiály města k řešení 



dopravní situace, jako je dopravní studie centra Ústí nad Orlicí, která navazuje na územní 
plám města a auditem dopravy v klidu ( k nahlédnutí na stavebním úřadě, pan  Lukáš Franz ). 
 
 

E. 
Závěrečná ustanovení. 

 
1. Návrhy RM budou předkládány ve znění zápisu z komise. 
2. Za předložení materiálů do RM odpovídá vedoucí odboru dopravy, silničního 

hospodářství a správních agend. 
3. Zápis z jednání obdrží členové komise, na požádání i elektronickou poštou. 
4. Zápisy jsou uloženy na odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend. 
 
 


