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STATUT EXPERTNÍ SKUPINY PRO ÚZEMNÍ PLÁN 

(s úpravou ze dne 20. 11. 2017) 

1) Důvody ustavení Expertní skupiny Rady města 

a) Město Ústí nad Labem schválilo územní plán na konci roku 2011 s tím, že jeho další funkčnost je 

podmíněna změnou koncepce dopravního systému. Od doby schválení však nedošlo k žádné korekci 

změnou územního plánu, zato fakticky přibyla další problémová území, území nefunkční, území,  

která jsou koncepčně špatně vymezená.  

b) Po schválení pořízení nového územního plánu zastupitelstvem byl diskutován způsob dalšího 

postupu. Protože se město nachází ve fázi stagnace vývoje počtu obyvatelstva, s vysokým podílem 

nefunkčních ploch (brownfieldů), hledání optimální urbanistické koncepce musí nahradit jiný  -  

restriktivní nebo krizový způsob plánování.  

c) Z těchto důvodů je třeba se seznámit s městy v podobné situaci, s městy, která jsou postižená 

útlumem průmyslu, těžby a dalšími průvodními jevy. Je třeba se seznámit s východisky i způsobem 

plánování takových oblastí. Proto byla ustavena Expertní skupina, která by s hostujícími odborníky 

probrala možnosti způsobu plánování, možnosti vývoje města a tyto by vtiskla do zadání územního 

plánu.   

 

2) Statut Expertní skupiny 

Poslání a úkoly skupiny     
1. Expertní skupina je zřízena jako poradní orgán Rady města; 

- jejím posláním je přispívat k účinné, účelné a kvalifikované formulaci cílů rozvoje a vizí města a tyto, 
na základě zkušeností členů Expertní skupiny, při stanovování koncepce vývoje území a podmínkách 
jejího utváření, dále aplikovat nebo transformovat na podmínky města. Formulovat priority 
územního rozvoje, včetně návrhů možných restriktivních opatření;  

- k účinnému, účelnému a kvalifikovanému rozhodování o správě a rozvoji území města Ústí nad 
Labem, mj. v souladu s definovanými cíli územního plánování, s vydanou Politikou územního rozvoje 
ČR a ostatními legislativními předpisy z oblasti územního plánování a v souladu se schváleným 
Strategickým plánem rozvoje města Ústí nad Labem. 

2. Základním úkolem skupiny je zejména upozornit, popřípadě formulovat doporučení k eliminaci 
negativních trendů vývoje města, k prioritám vývoje města a k naplnění bodů zadání nového 
územního plánu; 

- vyjadřovat se k záměrům investorů, města a uživatelů na území města. 

3. Skupina má právo požádat jednotlivé odbory Magistrátu města Ústí nad Labem o poskytnutí 
podkladů, případně vyjádření, nezbytných k objasnění jednotlivých problémů, ke kterým se má 
vyjadřovat; 

- skupina může přizvat specialistu - odborného hosta nebo zástupce jednotlivých odborů k účasti na 
svém jednání. 

4. Skupina předkládá Radě města podněty a závěry, na kterých se při svém jednání usnesla. Tyto 
podněty a závěry jsou Radě města předkládány jako součást materiálu RM, který předkládá odbor 
investic a územního plánování. 
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Členství v Expertní skupině 
1. Expertní skupinu jmenuje Rada města po předchozím souhlasu navrženého experta s členstvím. 
Skupinu tvoří předseda, který je jmenován Radou města, místopředseda, na němž se volbou shodnou 
ostatní členové skupiny.  

 2. Členství a výkon funkce ve skupině zaniká odstoupením nebo odvoláním Radou města. 

3. Předseda a místopředseda skupiny jsou vždy členy Expertní skupiny.  

4. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných skutečnostech v rámci 
konání komise a také o projednávaných materiálech předkládaných Radě či Zastupitelstvu města a 
to do doby jejich schválení a zveřejnění; to nebrání odborné konzultaci projednávané 
problematiky. 

5. Člen komise se nesmí účastnit projednávání materiálů, které pro něj představují přímý či nepřímý 
střet zájmů. Pokud před nebo během zasedání komise vyjde najevo, že existuje nebo vznikl vztah 
narušující nestrannost některého ze členů komise, je tento člen komise povinen ihned na tuto 
skutečnost upozornit předsedu komise.  Tato skutečnost se uvede do usnesení.  

6. Pokud některé projednávané skutečnosti by mohly uvést jednotlivé členy do střetu zájmů, tak 
členové komise podepíší prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti. 

7.  Člen komise nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho osobního zájmu s jeho postavením jako člena 
komise. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší tomuto členovi osobní výhodu 
spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, výhody, pro sebe nebo jinou osobu. V 
případě střetu zájmů se také může jednat o poškozování ostatních ve svůj osobní prospěch. 

8. Člen komise se nezapojuje do žádné činnosti, která je v rozporu s řádným výkonem jeho povinností 
ve vztahu k činnosti komise nebo tento výkon omezuje. V případě pochybností je povinen 
projednat případný střet zájmů s předsedou komise. 

 

Odpovědnost členů Expertní skupiny 
1. Skupina je ze své činnosti odpovědná Radě města Ústí nad Labem. 

2. Za chod skupiny odpovídá její předseda, který má právo požádat Radu města o odvolání těch 
členů, kteří se opakovaně bez omluvy nedostavují na jednání skupiny nebo neplní poslání a úkoly, 
které z členství ve skupině vyplývají. 

 

3) Jednací řád Expertní skupiny 
A. Jednací řád 
1. Jednání skupiny se konají jedenkrát za měsíc, k tomu je předem stanoven pracovní harmonogram 
alespoň na šest měsíců. 

2. Jednání svolává písemně předseda (ev. v zastoupení místopředseda) skupiny písemnou pozvánkou, 
která je doručena v elektronické podobě členům skupiny minimálně 7 kalendářních dní před 
jednáním. V pozvánce se uvede místo a čas konání, program jednání a podklady pro jednání. 

3. Jednání skupiny musí být rovněž svoláno, požádají-li o to alespoň tři její řádní členové. 

4. V případě časové tísně může předseda nebo místopředseda požádat členy skupiny o písemné 
stanovisko k dané věci metodou per rollam.  

5. Člen skupiny, který se nemůže plánovaného jednání účastnit, oznámí tuto skutečnost 



3 
 

předsedovi, případně místopředsedovi skupiny, pokud nebude člen skupiny přítomen na jednání 
osobně, lze absolvovat jednání se skupinou formou videokonference. 

6. Předseda skupiny může požádat jednotlivé členy o rozpracování projednávaných úkolů do 
příštího jednání skupiny, pokud to bude pro objasnění řešené věci nezbytné. 

7. K jednání mohou být přizvány, respektive skupiny se mohou účastnit členové Rady a Zastupitelstva 
města, na jednání skupiny je možná přítomnost veřejnosti.  

10. Skupina zveřejňuje na webu města program a stručný obsah přijatých doporučení ke každému 
tématu skupiny formou usnesení. 
 
B. Jednání  
1. Jednání skupiny řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě absence obou výše 
jmenovaných zvolí předsedajícího členové jednoho ze svého středu. 

2. Každý z členů skupiny má právo vyjádřit svůj názor na řešený problém a svým jednáním se snaží 
přispět k dobrému chodu skupiny a k nalezení řešení problému. 

3. Při jednání skupiny má právo vstupovat do řeči nebo odejmout hlas pouze ten, kdo skupinu řídí. 

4. Z každého jednání je pořízeno usnesení, na němž se shodne většina přítomných expertů. Z každého 
jednání je pořízen interní audiozáznam formou nahrávky, která nebude zveřejňována.  

5. Každý z řádných členů, který se účastnil rozpravy a jehož názor se zásadně rozchází 
s názorem schváleným, má právo uvést své stanovisko, které bude připojeno k usnesení skupiny. 

 
C. Usnesení  
1. Skupina se o svých závěrech usnáší. Usnesení skupiny musí mít písemnou formu 
a musí splňovat tyto náležitosti: 

- označení místa a data konání jednání skupiny a seznam přítomných členů skupiny, 
- označení předmětu programu 
- vlastní část usnesení. 

 
D. Zrušovací a závěrečná ustanovení 
1. Případné změny a doplňky budou řešeny formou dodatků jednacího řádu. 
2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 16. 1. 2017 
 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 20. 11. 2017 

 

 

 


