STATUT KOMISE PRO ARCHITEKTURU A URBANIZMUS RADY MĚSTA
KOPŘIVNICE
Rada města Kopřivnice, jako orgán města příslušný podle § 122 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o obcích“), zřídila svým usnesením č. 191 přijatým na schůzi dne 29.01.2019
Komisi pro architekturu a urbanizmus. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
h) a i) zákona o obcích vydává rada města tento statut Komise pro architekturu a
urbanizmus.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Statut Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice (dále jen
„statut“) upravuje zejména působnost komise a některé související záležitosti.
Čl. 2
Působnost komise
(1) Rada města zřizuje komisi v souladu s ustanovením § 122 zákona o obcích.
(2) V působnosti komise se nachází:
a) předkládání vlastních architektonických a urbanistických návrhů či podnětů v
oblasti rozvoje města prioritně zaměřených na estetizaci a zvýšení přitažlivosti
veřejných prostor,
b) projednávání a doporučování řešení konkrétních záležitostí a podnětů v
oblasti rozvoje města postoupených komisi radou města či odbory městského
úřadu,
c) spolupráce na podobě územně plánovacích podkladů (územní studie, územně
analytické podklady) a územně plánovacích dokumentací (územní plán a jeho
změny, regulační plán, apod.),
d) podávání podnětů a připomínek při projednávání a posuzování záměrů staveb
(úprav, změn, apod.) a investičních akcí města,
e) spolupráce při posuzování přípravné a projektové dokumentace
nejdůležitějších staveb pro město a soukromé investory, a to s ohledem na
původní architektonické hodnoty místního urbanizmu, příp. autorská řešení
jednotlivých stavebních objektů,
f) podávání vyjádření k architektonickému vzhledu staveb a jejich
urbanistickému začlenění do území - jedná se zejména o stavby bytových
domů (nástavby a půdní vestavby, barevné řešení fasád atd.), občanského
vybavení a stavby na exponovaných místech pro záměry města a soukromých
investorů,
g) podávání vyjádření a projednávání podnětů k funkční stabilitě a vzhledu
(image) města,
h) spolupráce při mediální propagaci architektury,
i) spolupráce s městským úřadem a ostatními orgány města,
j) podávání návrhů na jmenování a odvolávání svých členů,

k) podávání návrhů na udělování či odnímání čestných občanství města a cen
města v rámci své působnosti,
l) jiné úkoly, ke kterým je komise pověřena radou města.
(3) Způsob jednání komise stanoví Jednací řád Rady města Kopřivnice.
(4) Komise se ze své činnosti zodpovídá radě města.
(5) Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává rada
města.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Komise stanoveným způsobem informuje radu města o své činnosti.
(2) Tento statut byl schválen usnesením rady města č. 191 ze dne 29.01.2019
a nabývá účinnosti dne 29.01.2019.
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