
Komise  

Komise jsou iniciativní a poradní orgány obce, které řeší a projednávají otázky správy věcí a 

záležitostí městyse a jejich občanů (§ 122 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích). Jsou odpovědny 

starostovi a ten také rozhoduje, které komise si zřídí. 

Starosta jmenuje předsedu komise a jednotlivé členy. Členem komise může být kdokoliv 

podle uvážení starosty městyse. Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, 

jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Svá stanoviska a 

návrhy předkládají komise přímo starostovi městyse a mohou požadovat zařazení určité 

otázky do programu jednání ZM.  

Úkoly společné všem komisím 

• posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům městyse;  

• odborně reflektují opodstatněnost návrhů pro orgány městyse; 

• podílejí se na vytváření návrhů koncepcí městyse  

• iniciují návrhy pro orgány městyse;  

• spolupracují s neuvolněnými zastupiteli městyse;  

• podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti 

činnosti. 

Komise dopravní a stavební ( předseda komise – Miroslav Holub, členové – 

Ing. Milan Beneš, Karel Ondrášek) 

Řeší problémy v oblasti dopravy, dopravního značení, připomínkuje dopravní části územního 

plánu. Zajišťuje agendu ohledně připravované výstavby VRT Poohří. Stavební komise řeší 

problémy v oblasti stavebně-technických záležitostí, architektury, urbanismu, územního 

plánování a nemovitého majetku městyse. Komise nemá sama o sobě žádné rozhodovací 

pravomoci 

Komise bytová a humanitní a sociální péče ( předseda komise – Václav Roháč, 

členové – Romana Davídková, Marta Malecká)   

Projednává koncepční materiály z oblasti sociální, zdravotní a bytové, přijímá návrhy opatření 

pro rozhodování starosty a ZM; schvaluje seznam vybraných žadatelů pro přidělení bytů 

zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením; vyhodnocuje výběrová řízení 

na pronájem bytů sociálních a sociálních pro seniory, včetně místních šetření; zpracovává 

návrh na rozdělení dotací z rozpočtu městyse v oblasti sociální péče, zdravotnictví a bytové 

politiky;  

Komise kulturní ( předseda komise – Ing. Květoslava Laubeová, členové –  

Miroslav Holub, Jaroslav Pospíšil) 

Podílí se na vypracování koncepce kultury; spolupracuje s kulturními subjekty na území 

městyse a okolí; podává návrhy na uplatňování kulturní politiky městyse a účasti městyse na 

kulturním životě, sleduje kulturní a společenské akce; projednává kroniku městyse; 

zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu města v oblasti kultury. 

https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-dopravni.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-humanitni-a-socialni-pece.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-kulturni.html


Komise prevence kriminality, přestupková komise ( předseda komise – Mgr. 

Dana Holá, členové : Bc. Miroslav Parýzek, Karel Král) 

Podílí se na vytváření návrhu koncepce bezpečnosti; podílí se na vytváření programu 

prevence kriminality; řeší úkoly v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti. Komise pro 

projednávání přestupků městyse Slavětína jako místně příslušný správní orgán může k 

usnadnění projednávání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez 

souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním 

obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.  

 Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí ( předseda komise – Ing. 

Milan Beneš, členové – Miloš Mazoch, Pavel Vinš) 

Navrhuje řešení problematiky zajištění odchytu a následné péče o ztracená, zaběhnutá či 

opuštěná zvířata odchycená na území městyse; navrhuje opatření v oblasti problematiky 

pohybu zvířat a znečišťování městyse zejména psími exkrementy; navrhuje opatření v 

ochraně zvířat a její zlepšování; navrhuje opatření péče o zlepšování hygienických podmínek 

na území katastru městyse; navrhuje opatření systematické a plošné veterinární prevence; 

zabývá se ochranou životního prostředí městyse a to i ve spolupráci s okolními obcemi. 

Komise pro sport a tělovýchovu ( předseda komise – Karel Ondrášek, členové 

– Dalibor Dittrich, Zdeněk Žáček) 

Spolupracuje se všemi sportovními subjekty, podílí se na vypracování koncepce rozvoje 

podpory sportu, zpracovává návrhy na rozdělení dotací z rozpočtu městyse v oblasti sportu, 

projednává koncepční otázky týkající se výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení a 

veřejně přístupných sportovišť a hřišť. 

Komise povodňová  ( předseda komise – Jaroslav Jandl, členové, 

místopředseda - Václav Roháč, členové – Miroslav Holub, Pavel Suchý, Lukáš 

Suchý) – stejné složení minulého období.   

 

https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-prevence-kriminality.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-pro-ochranu-zvirat-a-zivotniho-prostredi.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-pro-sport-a-telovychovu.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/komise-rady/komise-pro-vychovu-a-vzdelavani.html

