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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 214/40/2021
ze dne 26. 3. 2021

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

I.

Zřizuje
s účinností od 26.3.2021
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 5
(pět) členů komise;

II. Stanovuje
1) vymezení základních činností komise, a to následovně, zejména:
i. poskytování připomínek při projednávání záměrů investorů v obci Zdiby
v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí a případného
posuzování provádění investičních záměrů v souladu se schválenou
dokumentací (EIA);
ii. poskytování připomínek při vyjadřování se ke stavebním záměrům v
územním a stavebním řízením v souladu s platným územním plánem obce
a souvisejícími právními předpisy (stavební zákon);
iii. spolupráce na tvorbě programu rozvoje obce při maximálním možném
zachování zdravého životního prostředí;
iv. návrhy na realizaci vhodných dopravních opatření, včetně návrhů
cyklostezek a cyklotras na území obce;

v.

návrhy na realizaci vhodných opatření souvisejících se zadržováním vody
v krajině;
vi. návrhy na posílení prostupnosti krajiny, obnovení cest a pěšin;
vii. návrhy na realizaci úprav souvisejících s posílením zeleně v obci a úpravami
veřejných prostranství;
viii. součinnost při přípravě investičních a jiných projektů obce.
2) Vymezení základních povinností komise, zejména:
i.
předkládat návrhy, vyjádření, doporučení apod. bezpodmínečně
respektující práva a povinnosti stanovené platnými právními předpisy
České republiky, které musí být věcné, konstruktivní a nesmějí odporovat
právnímu řádu a zájmům obce Zdiby;
ii. řídit se schváleným jednacím řádem.

III. Ukládá
starostce obce Zdiby realizovat úkony související s přijetím tohoto usnesení (zajistit
sestavení komisí a jmenování členů) a informovat občany na webových stránkách
obce Zdiby.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková

Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s:
Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

Přílohy:

-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 214/40/2021
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. Další důležitá témata rozvoje obce Zdiby jsou obsažena v odst. 2 výrokové
části tohoto usnesení.
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.

