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STATUT REGULAČNÍ KOM|SEv

MESTA PEG POD SNĚŽXOU
Článek l Úvodní ustanovení - právní postavení regutač-

ní komise
(l)

(2)

Regulační komise (dále jen-,,komise") je zř.íze.na zastupitelstvem města Pec podSněŽkou (dále jen ,,zastupitelstvo") jaÉďiniciativní a d;il orgán pro výstavbu aúzemní rozvoj města Pec pod SněiŘou, )"y"ž," ;ě'ř;řfisobnost vydávat jmé-nem zastupitelstva v případech uvedených v tomto statuiu- zav azná stanoyiska apřipravovat pro zastupiteistvo vyjádření. 
vg LqÝqLl\q §L.rruvl§llé i

posláním komise je přispívat k účinnému, účelnému a kvalifikovanému rozhodo_vání o sPrávě a rozvoji Územíměsta Pec pod Sněžkou u .outuou s cíli stanovenýmischválenou územně plánovací dokumenta cí a vydanými platnými správními roz-hodnutími a v soularlt, s projednanými a schválenýmíil;ř;;y územního rozvojea dalšími programovými doŘum.nty u záměrymeŠta. ' "

komise je povinna se při své činnosti řídit platnými právními předpisy a usnese-ními zastupitelstva města pec pod sněžkou. komise plni ,ikoty, kterymi ji pověřízastupitelstvo. komise se ze své činnosti zodpovídárffii,.rrt*.

(3)

článek ll Poslání a úkoly komise
(1) Komise sPoluPŮsobí ve věcech územního plánování a stavebního řádu. Komise

PoskYtuje usnesením zastupitelstvu a dalším správním orgánům stanoviska avyjá_dření ke koncepci správy a rozvoje města, zeiÁéna:
a) závazná stanoviska k Pořizované územně plánovací dokumentaci a územně plá_novacím PodkladŮm města a v případech, působi-tipri porizování dokumentacenebo Podkladů město 3ako zneást2e"i,..subjeti rŽásady územního rozvoje,Územní Plán, regulaČní plán, územní stuáie u Ůr".ne analytické podklady poři_zov aný m úřadem územního plánování) ;

b) vYjádření k investiČním záměrům a studi ím zastavéní jednotliqých objektů asouborů staveb;

c) závazná stanoviska k dokumentaci pro územní řízeni (územní řízení,zjednodu_Šené Územní řízenÍ, Územní souhlas, tzemÁi ffi"ni o stavební uzávěře aúzemní opatření o asanaci území);

d) stanoviska Pro sPrávní řízení související, vedená podle zvláštních právních
PředPisŮ (naPříklad Posuzování vlivů.na zi"otni p.lstředí, ochrana přírody akrajinY, vodohosPodářství, památková péče); 

".ŮYil-ri síanovisko ieguraonikomise PoskYtnuto v řízení územním n"Uo uline souvislosti s projednávanouvěcí;

e) zcela výjimeČně, téŽvyjádření k požadavkům jednotlivých odborů Měú pec podsněžkou, předkládaných prostřednictvím v.doucí"h těchto odborů a členů za_



(2)

(3)

stupitelstva, dotýkajícíT .-...,"Yrt*by a územního rozvoje města (územně plá-novací informace, stavební řízení).

Regulační komise aktivně_spolupracuje na vytváření podkladů pro zpracování no-vého územního plánu a. p.řípadnýcn ptanri regulaěních. r" ,p.*" vání změn,v čás-tech města, navrhovaných ke změn8 úr..ní-ho plánu ei ke ||racování regulačníchpláť se komise vyjadřuje vždy jižv úrovni prrp.uuý,uJffiririu# řřD;;l;podává stanoviska k návrhům ÚĚD určeným ke schvalování- '

Regulační komise může,být rovněž vyzvána k vyjádření k jednotlivým územním,popřípadě stavebním 
1eb9,9ouv|sícím správním-iízením, iožádá-li o to dotčenýorgán státní sPrávy nebo účastník ,p.auiit,o řízeníu ,u.iuii,.rs&o města s tako_vým postupem souhlasi.

článek lll člensfuí v regutační komisi a její stožení(1) §egulaČní komise má sedm členů, které jmenuje a odvolává zastupitelstvo města.Clenové jsou jmenováni zřad občanů.ljrtu r.i poJiněžkou, činných architektů,
PříPadně jiných odbomíkŮ. Funkční období člená komise je čtyřle té. Každý z ěle_nŮ regulaČní komise může být nominován u;*.nouan opakovaně, ne;v/se ,rsatdvakrát po sobě a pětkrát celkem.

(2) Členství 
1 wko| funkce v regulaění komisi zanikáuplynutím funkčního období,smrtÍ, ProhláŠením za mrtyého, ďráto.u zrůsobilosti k právním úkonům, odstoupe_ním nebo odvoláním. Návrh na odvolání může UYi p"á* prostřednictvím tajemní-ka MěÚ kterymkoliv občanem mJsta nebo oprúěnym zástupcem orgánu veřejnésprávy.

(3) Předsedu a místoPředsedu regulační komise volí její řádní členové ze svých řad naPrvním ustawjícím zase.dánÍ, popřípadě nu p*ni* zased,ání po zániku členství,
PoPříPadě Po zániku výkonu oan9 

.runtc ". Žrol"Á 3" ten kŇidat, rc..} ora.zinejvíce hlasŮ vŠech řádných členů komise. Volba se opakuje tak dlouho, dokudnení dosaženo ýsledku.
(4) Členem komise s hlasem poradním je tajemník regulační komise, ktery je jmenován

zastupitelstvem zpravi dla zřad zaměstnánců městá Pec pod Sněžkou zařazených doměstského Úřadu. Tajemník zajišt'uje veškerou administrativu spojenou s činnostiregulační komise.

(5) Komise je oPrávněna přizvat ke své činnosti odborníka, popřípadě odborníkysilasem Poradním. O jejich přizvání rozhoduje předseda na návrh a se souhlasemřádných ČlenŮ, O PříPadném honoráři oaUoáiU, popripuac odborníků rozhodnezastupitelstvo.

článek lV Jednání regulační komise
(1) Komise se sch.ází Podle potřeby, nejméně však ětyřikrát ročně. členové komisejsou Povinni zúČastnit se_každéňo jeánání. Neneast3e nutno předem omluvit před_sedovi nebo tajemníkovi komise.
(2) Jednaní komise,jsou neveřejná. Komise může sqým usnesením rozhodnout , že celéjednání nebo jeho Část bude veřejné. Toto rozhoánutí-musí být učiněno píed zahá-



jením jednánÍ, Pokud je jednání komise veřejné, postupuje přiměřeně podle obsahuJednacího řádu zastupitelstva města re" poďsnozkou.'l.dnání komise se může zú_častnit kteýkoliv člen zastupitelstva u tuj"n,ni[ ú3C.'nu... poradním.
(3) Jednání komise řídí Předseda, popřípadě místopředseda, v jejich nepřítomnosti jinýčlen komise, kterého tím komise-pří zahájenti"á"á"i p"rcri.
(4) Jednání komise připravuje předseda, nebo jiný pověřený člen komise, ve spoluprá-ci s tajemníkem komise. }ednání svolává tá;á.niťi"gulační komise na potyn

PředsedY v dostatečném předstihu. V pozváncó uvede místo a čas konání a formou
,,krYcích listŮ" Podrobný program zasedání. ostatní materiály kjednotliv}m pro_jednávaným případům jsou vzdy k nahlédnuri u 

'u;",nnir.a 
komise.

(5) Jednání komise je Předseda povinen svolat do 14 dnů také poté, kdy o to požád,ázastupitelstvo, starosta, nebo nadpoloviční většina oienů tomise.

1 Článek V Hlasování regulační komise

Článek Vl Zápis

clánek vll Usnesení
(1) RegulaČní komise se o svých záv&echpro jednotlivé případy usnáší. Usnesení re_gulaČní komise musí mít písemnou forÁu ná prJ"|#ém formuláři (krycím listu)a musí splňovat zejménatyto náležitosti:

a) označení věci,

b) označení navrhovatele,

c) výrok a odůvodnění,

(l) O PrŮběhu jednání komise je vždy pořízen zápis, za jehožvyhotovení odpovídá ta_jemník komise, V záPisu Š. uu"á. d..n u ,irt"':"anjní, program jednání, přijatáusnesenÍ, a výsledkY hlasování. Člen komis" *a p.auo na zaprotokolování svéhoodchylného stanoviska. součástí zápisu je p."r.neii iisiina přítomných.
(2) Zápis musí být vyhotoven do sedmi 9l: :d: dne jednání komise. Zápispodepisuje

Předseda komise (případně ten kdo řídil jednánii"iář*rik komise. Zápis je ulo_Žen u tajemníka komise, ktery vede eviden ci záp,isů.z'jednotliv/ch jednání komise.ZáPis obdrŽÍ Č|enové zastupitelstva, tajemník MIú ;;šichni čIenové komise. onámitkách ČlenŮ komis" p.o1i zápisu .oihodn" komise na svém nejbližším jednání.

(1) Komise je usnáŠenísch9pnri, je-li přítomno nejméně pět členů. Komise se usnášínadPoloviČní větŠinou hlasŮ všech řádných člĚnů. KJmise hlasuje o jednotlivýchprojednávaných případech aklamací, v případe uoiúy- predsedy a místopředsedytajně.

(2) HrozÍ-li nebezPeČÍ z Prodlení a nemůže-li být včas svoláno mimořádné 
"ur.oun,komise, mŮŽe komise hlasovat p.i rottam. Ó hlasování musí být učiněn písemnýzápis, ktery komise projedná u ,óhrralí na příštím radnJm zasedáni.



(2)

(3)

d) oznaČení místa a data konání zasedání regulační komise, na němž bylo usnesení
schváleno,

e) oznaČení řádných ČlenŮ regulační komise účastných najednání a rozhodování,
f) výhradY řádných ČlenŮ regulační komise k usnesení, jestliže se jejich nžnor roz-

chéaí s názorem regulační komisí v usnesení schváieném, veétňc podrobného
odůvodnění výhrady,

g) vlastnoruční podpisy všech přítomných řádných členů regulační komise.
Usnesení, je-li vyjádřením dle bodu II.1.b. a II.1.e., předá tajemník komise zastu-
Pitelswu ke schválení a teprve poté rozešle žadatelůÁ a úoiije jako přílohu zápi-
su z příslušného jednání.

Usnesení regulaČní komise vydaná v rozsahu pověření stanoveném tímto statutem
jako závazná stanoviska a stanoviska dle boaďn.l.a., II.1.c. a II.1.d. doručí tajem-
ník stavebnímu Úřadu, Případně jinému místně a věcně příslušnému správnímir or-
gánu a uložíjejako přílohu zápisu z příslušnéhojednání.

článek vlll Střet zé4mú

článek lX závěrečná ustanovení
(1) Tento statut schváli1o zastupitelstva na svém 15. veřejném zasedánídne l6.4.2008

pod bodem usnesení číslo 7.

(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.

L

(1) Pro zachování dŮvěryhodnosti rozhodování komise je ělen komise, u něhož sku-
teČnosti nasvědČujÍ, Že byjeho podíl na projednávání a rozhodování určité zá|eži-
tosti v komisi mohl znamenat výhodu něboškodu pro něj samotného nebo osobu
blízkou, Pro fYzickou nebo právnickou osobu, kterou zasiupuje na základě zákona
nebo Plné moci (střet zájmŮ), povinen sdělit tuto skutečnosi ir"a ,*ral"ním jejího
projednávání předsedovi komise, kteý o podjatosti rozhodne.

(2) Rozhodl-Ii Předseda komise o vyloučení člena komise, nesmí být tento člen komi-
se dále přítomen projednávání a rozhodování v dané záležitostiá nesmí o ní hlaso_
vat.

Alan Tomášek, starosta města
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Lorencová, nf ístostarostka města
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