
 

STATUT 
dopravní komise RM Ústí nad Orlicí 

 
 

A. 
Postavení komise 

 
1. Dopravní komise RM Ústí nad Orlicí (dále jen komise) je zřízena radou města 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, týkající 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. Jednání komise řídí její předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí komisi jiný člen komise 

pověřený předsedou. 
4. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 
5. Jednání dopravní komise je neveřejné. O účasti dalších osob na jednání komise rozhoduje 

předseda komise. 
6. Z jednání komise je vyhotoven zápis, který podepisuje předseda komise a který se 

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

 
 



D. 
Povinnosti členů komise 

 
Povinností členů komise je seznámit se s aktuálními materiály města k řešení dopravní 
situace. 
Členové dopravní komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
a ztrátou osobní údaje fyzických osob, s nimiž při výkonu své funkce přijdou do styku. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce člena dopravní komise. 
 
 

E. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Návrhy budou radě města předkládány ve znění zápisu z komise. 
2. Za předložení materiálů do rady města 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. 
5. Statut dopravní komise Rady města Ústí nad Orlicí byl schválen radou města pod č. 

usnesení 256/12/RM/2019 ze dne 04.03.2019. 
 
 
 
 

Petr Hájek 
starosta města 

 
 


