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Č. j.: OPS/126315/10 

Počet listů dokumentu: 2 

                                                                                                          Zn.: ZS/25/RMH/2010 

 

 
Rada  města  Havířova  

usnesením č. 138/4RM/2010 ze dne 15.12.2010 schválila tento: 

 

Statut  komise pro bezpečnost silničního provozu  

 

 

I. Náplň činnosti  

 
a)  Iniciativní funkce (návrhy, podněty) 

 

1. Komise pro bezpečnost silničního provozu (dále jen „BESIP“)  je iniciativním orgánem     

Rady města  Havířova (dále jen „RMH“) pro oblast  bezpečnosti silničního provozu a     

dopravní výchovy  dětí a mládeže. 

 

2. Navrhuje RMH opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu a  optimalizaci     

dopravy ve městě z hlediska zvýšení její bezpečnosti. 

 

3. Navrhuje RMH změny stávajícího dopravního značení v působnosti města. 

 

4. Navrhuje RMH  pořádání akcí pro bezpečnost silničního provozu např. „Týden BESIPU     

statutárního města Havířova“, „Mladý cyklista“, „Děti, pozor červená“ vč. návrhu    

finančního zajištění těchto akcí. 

 

b) Poradní funkce (vyjádření, stanoviska) 

 

1. Komise plní funkci odborného poradního orgánu RMH v oblasti bezpečnosti dopravy ve     

městě.  

 

2. Vyjadřuje se: 

    a) k návrhu realizace systému dopravní výchovy ve městě vč. jeho finančního zajištění. 

    b) k problematice plánovaných úprav sítě městských komunikací  

    c) ke změnám dopravního značení. 

 

II. Rozsah oprávnění  

 

1. Komise spolupracuje s ústředními a územními orgány státní správy a ostatními orgány 

    a organizacemi při přípravě opatření týkajících se BESIP. 



 

Komise pro bezpečnost silničního provozu 

2 

2. Komise BESIP podle plánu činnosti spolupracuje zejména s Městskou policií Havířov při   

    zajišťování školení a besed, s oddělením kanceláře primátora MMH při zajišťování  

    publikace článků v Radničních listech a s odborem školství a kultury MMH při  

    zajišťování akcí ve školách. 

 

3. Členové komise prostřednictvím tajemníka komise jsou oprávnění  požadovat  po      

odborech  MMH  informace ve věcech záměrů města v oblasti prevence přestupků a      

zajištění bezpečnosti občanů v rámci silničního provozu. 

 

4. Komise BESIP pro potřeby své činnosti užívá razítko s následujícím textem:    Logo BESIP 

+ Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu. 

 

 

III. Ostatní 

 

1. Jednání komise se řídí Jednacím řádem komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010 ze dne    

15.12.2010. 

 

2. Komise se při své činnosti řídí platnými zákony i vyhláškami, vnitřními předpisy MMH,    

usneseními orgánů města a plánem činnosti komise.  

 

3. Komise může požádat RMH o změnu a doplnění tohoto Statutu. 

 

4. Tímto Statutem se ruší Statut komise pro bezpečnost silničního provozu    zn. 

ZS/35/RMH/2007 ze dne 7.2.2007,  ve znění Dodatku č. 1 zn. ZS/36/RMH/2007 ze dne     

27.6.2007. 

 

5. Tento Statut nabývá účinnosti dnem  15.12.2010. 

 

 

 

 Za Radu města Havířova: 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Osmanczyk,v.r.                           Ing. Eduard Heczko,v.r. 

primátor města       náměstek primátora 

 

 

 

     

 

 

 


