
Statut a jednací řád komise pro životní prostředí 

Komise pro životní prostředí („dále jen komise“) schválila statut a jednací řád komise v následujícím 

znění: 

čl. 1 

Ustanovení komise 
Komise je zřízena usnesením rady města ze dne 12. 12. 2014 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, 

písm. h) a § 122, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je radě města ze své činnosti odpovědna. 

čl. 2 

Náplň činnosti komise 
1. Komise je poradním a iniciativním orgánem Rady města Řevnice pro výkon samosprávy v oblasti 

plnění strategických cílů města v rámci rozvojové oblasti Životní prostředí, dopravní a technická 

infrastruktura, veřejný prostor. 

2. Komise se dále zabývá: 

-  kontrolou plnění Plánu odpadového hospodářství, vyhodnocuje jeho cíle a upozorňuje vedení obce na 

opatření vedoucí k naplnění plánu nebo na rizika vedoucí k neplnění cílů, 

-  plněním informačního nástroje životního prostředí ve vztahu k občanům města, 

-  podporou při vyhodnocování systému pro nakládání s komunálním odpadem pro f.o. podnikající a 

p.o., 

-  podněty k řešení problematiky autovraků v obci, 

-  kontrolou procesů a výstupů na ČOV, dohledem nad dodržováním provozního řádu, 

-  vydáváním doporučujících stanovisek ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dohlížením nad realizací 

náhradní výsadby podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

- inventarizací a návrhy údržby městské zeleně,  

- řešením problematiky zanedbaných soukromých pozemků ve vztahu k šíření plevelů a invazních 

druhů podle zákona o rostlinolékařské péči, 

- lokalizací černých skládek a kroky k jejich odstranění,     

-  rozvojem neproduktivních investic spojených s ŽP (např. oblast tůní, bývalá oblast skládky, vodní 

nádrže atp.), 

- problematikou tvorby a změn územního plánu obce v otázkách dopadů do oblasti životního prostředí.    

3. Komise předkládá radě města usnesení vycházející z výše uvedené rozvojové oblasti. 

 

čl. 3 

Jednací řád komise 
1. Jednání komise řídí její předseda případně jím pověřený člen komise. 

2. Jednání komise svolává její předseda podle potřeby nejméně 7 kalendářních dní před termínem jejího 

konání. Svolání jednání oznamuje všem členům komise. 

3. Komise ze svého jednání pořizuje stručný zápis obsahující zejména: 

a. datum a místo jednání, 

b. přítomné členy komise, 

c. projednávaná témata, 

d. výsledky hlasování, 

e. návrhy o kterých se hlasovalo 

4. Zápis z jednání pořizuje člen komise pověřený předsedou. Předseda komise ho potvrzuje. Zápis se bez 

zbytečných odkladů poskytuje radě města, nejdéle však do 10 pracovních dní od konání jednání. 

5. Usnesení komise se považuje za přijaté, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů 

komise. 

6. Jednání komise je neveřejné. Komise vyslovuje souhlas s účastí ostatních osob.  

7. Usnesení komise jsou neveřejná do okamžiku projednání radou města v případě, že ta nestanoví jinak. 

 

čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
Tento statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem 10.2.2015. 


