Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 13/3/2019
ze dne 18. 1. 2019

k návrhu na zřízení
Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu
Rada obce Zdiby

I.

Zřizuje
podle § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Komisi rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu, v počtu 9
členů komise;

II. Stanovuje

vymezení základních činností komise, a to následovně:
− projednávání záměrů investorů v obci Zdiby, včetně posuzování vlivu záměru na
životní prostředí
− vyjadřování se k územním a stavebním řízením
− spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje obce
− kontrola souladu prováděných investičních záměrů se schválenou dokumentací
− návrhy na realizaci vhodných dopravních opatření

III. Jmenuje

do funkce členů Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu dle
bodu I. tohoto usnesení:
• Ing. Lenka Čápová,
• Zdeněk Fabián,
• Ing. Petra Míšková,
• Eva Zemanová,

•
•
•
•
•

Anatol Nepala,
Ing. Miloš Krejcar,
Jitka Janáčková,
Šimon Matoušek,
Ing. Jaromír Prokop MBA.

IV. Ukládá

1) členům jmenovaným dle bodu III. tohoto usnesení předložit radě obce návrh na
jmenování předsedy z řad jmenovaných členů a určení tajemníka komise;
Termín: do 31. 1. 2019.

2) starostce obce Zdiby realizovat úkony související s přijetím tohoto usnesení
(jmenovací listiny) a informovat občany na webu obce www.obeczdiby.cz.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Provede:

JUDr. Eva Slavíková
JUDr. Eva Slavíková

Komise rady (jmenovaná dle tohoto usnesení)

Projednáno s:

členy dle bodu III usnesení

Přílohy:

-

Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 13/3/2019
Rada obce může v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, ve znění pozdějších předpisů zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Vedení
obce Zdiby vnímá jako důležitou prioritu věnovat pozornost ochraně životního prostředí obce
Zdiby, dalšímu smysluplnému rozvoji jejího území a ochraně katastrálního území obce před
nežádoucí zatěžující výstavbou, která vede ke zhoršování celkové imisní, hlukové i dopravní
zátěže v obci. Součástí těchto priorit je i vyjadřování se k plánovaným investorským záměrům
v obci v rámci řízení o posuzování jejich vlivu na životní prostředí, jakož i v územním a
stavebním řízení.
Předmětem zájmu této komise by měla být rovněž dopravní situace v obci, návrhy na realizaci
vhodných dopravních opatření, vyhodnocování jejich účinnosti a spolupráce na zlepšení
dopravní obslužnosti obce jak ve vztahu k dojezdu do hlavního města Prahy, tak v rámci vnitřní
obslužnosti obce.
Zřízená komise je orgánem obce, který se o věcech, jež budou předmětem jednání komise,
usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.
Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi budou stanoveny v jednacím řádu komisí.

