
  

Statut 
Dopravního výboru městské části Praha 5 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Statut Dopravního výboru Rady městské části Praha 5 (dále jen „RMČ“) a Zastupitelstva městské 

části Praha 5 (dále jen „ZMČ“) stanoví základní rámcové vymezení okruhů činností Dopravního 
výboru městské části Praha 5 (dále jen „výbor“). 
 

2. Postavení, jednání, způsob usnášení výboru a další otázky související s činností výboru stanoví 
Jednací řád Výboru městské části Praha 5. 

 

Článek II. 
Funkce výboru 

 
1. Výbor je iniciativním a poradním orgánem RMČ a ZMČ. 

 

Článek III. 
Rozsah a náplň činnosti výboru 

 
1. Výbor v rámci své činnosti uvedené v čl. II. tohoto statutu, jako poradní orgán RMČ                               

a ZMČ Prahy 5, zejména: 
- předkládá své náměty a stanoviska týkající se dopravní problematiky na 

území Městské části Praha 5 k výstavbě komerčních prostor, garáží a 
bytové výstavby 

- na základě potřeb městské části, statistik nehodovosti a upozornění 
občanů iniciuje kroky vedoucí ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu 
na území Městské části Praha 5, úzce spolupracuje s Policií ČR a 
Městskou policií hl. m. Prahy na dopravně bezpečnostních opatřeních a 
úpravách dopravního značení a posuzuje návrhy dopravních řešení, změn 
v dopravě a dalších vlivů na dopravu v městské části Praha 5 

- řeší koncepci parkování v klidu na území Městské části Praha 5 
- posuzuje dopady stavebních projektů na dopravní situaci v Městské části 

Praha 5 
- posuzuje a navrhuje opatření v rámci rozvoje cyklodopravy s ohledem na 

plynulost provozu a především bezpečnost všech účastníků silničního 
provozu 

- posuzuje rozvoj sdílených dopravních prostředků  
 
2. Výbor neposuzuje projekty a návrhy z čistě odborného hlediska, a též neposuzuje jejich právní 

aspekty. Přijatá usnesení nenahrazují rozhodnutí či stanoviska dotčených orgánů státní správy a 
dalších orgánů a institucí ve správním řízení.  
   

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dopravní výbor byl nově zřízen usnesením ZMČ č. 6/8/2019 ze dne 17.09.2019. 
 
 
 
Předseda Dopravního výboru MČ Praha 5 
Ing. Jan Panenka 


