Statut Komise pro urbanismus a architekturu Rady města Děčína
Článek I.
Postavení a složení komise
1. Komisi pro urbanismus a architekturu zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h a § 122 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, jako iniciativní a poradní orgán Rady města Děčína.
2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města.
3. Svá stanoviska a náměty předkládá radě města prostřednictvím odboru provozního a organizačního.
4. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada města.
5. Komise je devítičlenná.
6. Organizačním pracovníkem komise je pracovník odboru rozvoje, který zabezpečuje organizační,
administrativní práce a technické záležitosti pro komisi dle pokynů předsedy komise, případně jiného
člena komise pověřeného předsedou komise.
Článek II.
Působnost
1. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města v oblasti urbanismu, architektury a územního
plánování, v širším kontextu také dopravy, životního prostředí a památkové péče.
2. Komise je odbornou a konzultační platformou pro příslušného odbory magistrátu a pro další orgány
města v uvedených oblastech.
3. Komise úzce spolupracuje a koordinuje své aktivity a stanoviska zejména s architektem města, který se
z titulu své funkce účastní zasedání komise a spoluvytváří program její činnosti, spolupracuje také
dalšími odbornými orgány města, jsou-li zřízeny, např. s komisí pro dopravu nebo životní prostředí.
4. Komise rovněž tvoří odborné zázemí určenému zastupiteli pro územní plán. Určený zastupitel je
zpravidla členem komise.
5. Komise je oprávněna zvát si ke konzultacím dalších odborníky.
Článek III.
Náplň činnosti komise v oblastech své působnosti
1. Podílí se na přípravě koncepčních dokumentů města a na tvorbě a aktualizaci územně analytických
podkladů a strategického plánu rozvoje města.
2. Vyhodnocuje a předkládá kvalifikovaná stanoviska, aktuální informace a podklady pro rozhodování rady
města.
3. Vyjadřuje se k projektům navrženým v rámci participativního rozpočtu.
4. Projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů působících na území
města, pokud se na příslušnou komisi přímo obrátí.
5. Spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech.
6. Organizační pracovník komise sleduje úkoly vyplývající z jednání rady města a zabezpečuje jejich
projednání, připravuje podklady pro zasedání komise a tvoří zápisy ze zasedání.
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