
 
S T A T U T 

 
Komise pro dopravu a bezpečnost 

Rady městské části Praha 6 
 

Článek 1 
Postavení komise 

 
• Komise pro dopravu a bezpečnost (dále jen KDB) je iniciativním a poradním orgánem 

Rady městské části Praha 6 (dále jen RMČ) a byla nově zřízena usnesením RMČ č. 
60/22 ze dne 21. 11. 2022 

• KDB předkládá RMČ své náměty, stanoviska a doporučení týkající se dopravní a 
bezpečnostní problematiky na území městské části Praha 6 

• na svých zasedáních se KDB řídí Jednacím řádem komisí RMČ Praha 6. 

Článek 2 
Náplň činnosti komise 

 
• KDB se podílí na přípravě koncepce rozvoje dopravy, řešení dopravních opatření v 

městské části s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
rozvoje městské části s ohledem na všeobecné zajištění bezpečnosti občanů a 
prevence kriminality 

• iniciuje a projednává návrhy do rozpočtu Městské části Praha 6 v kapitolách Doprava 
a Bezpečnost 

• projednává zprávy Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha I, Městské policie hl.m. 
Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, o dopravní a bezpečnostní situaci na území 
městské části 

• na základě potřeb městské části, statistik a upozornění občanů iniciuje kroky vedoucí 
ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu , bezpečnosti občanů a prevence 
kriminality na území městské části Praha 6, úzce spolupracuje s Policií ČR, Městskou 
policií hl.m. Prahy a Hasičským záchranným sborem hl. m. na bezpečnostních 
opatřeních, prevenci kriminality a úpravách dopravního značení 

• připravuje řešení problematiky dopravy v klidu na území městské části v koordinaci s 
komisí strategického rozvoje 

• sleduje plnění části programového prohlášení RMČ a v případě potřeby iniciuje 
opatření vedoucí k jejich realizaci 

• KDB se vyjadřuje k výběrovým řízením, která se týkají činnosti této komise 
• v projednávaných otázkách KDB rozhoduje většinou hlasů všech svých členů a svoje 

návrhy a doporučení předává RMČ 
 
 

Tento statut byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. RMČ-0216/23 dne 23.01.2023 


