
Dohoda o založení spolku: "Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s.",
(dle 9 218 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

Ing. Petr Kasa, nar. 13.7.1977,
bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 18400 Praha 8

Ing. Gabriela Lněničková, MBA, nar. 20. 8. 1979 ,
bytem Suchdolská 692/49, Suchdol, 16S 00 Praha 6

Ing. Antonín Prachař, nar. 14. 12. 1962,
bytem Želatovice 185, 75116 Želatovice

(dále jen "zakladatelé"),

všichni vedeni společným zájmem podporovat realizaci kvalitní dopravní infrastruktury v ČR,
zajišťující nejen komfort uživatelů dopravní sítě, ale i maximální ochranu zdraví obyvatel
dotčených oblastí a ochranu přírody krajiny a životního prostředí v České republice,
k naplnění tohoto společného zájmu zakládají touto dohodou spolek s názvem

"Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s."

se sídlem Klimentská 1208/12, Nové Město, 11000 Praha 1, jako samosprávný a
dobrovolný svazek členů.
Zakladatelé se shodli na obsahu stanov spolku v podobě, v jaké jsou přiloženy k této dohodě
a současně k návrhu na zápis do rejstříku a jsou jimi podepsány 10. 8. 2017.
Zakladatelé zvolili, že prvními členy kolektivního statutárního orgánu, rady spolku, jsou
všichni tři zakladatelé, přičemž každý z nich může jednat za spolek v plném rozsahu
samostatně, jak je uvedeno i ve stanovách.

V Praze dne 10. srpna 2017

Podpisy zakladatelů a zároveň členů statutárního orgánu - rady:

c

Petr Kasa

Příloha:

Gabriela Lněničková Antonín Prachař
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Stanovy spolku

"Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s."

Čl. 1
Název, forma a sídlo

I. Spolek "Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s."(dále jen "spolek") je
právnickou osobou založenou v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

2. Spolek má sídlo v obci Praha a působnost v celé České republice.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů a právnických osob, kteří
se spojili k podpoře realizace kvalitní dopravní infrastruktury v ČR,zajišťující nejen
komfort uživatelů dopravní sítě, ale i maximální ochranu zdraví obyvatel dotčených oblastí
a udržitelný stav přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.

Čl. 3
Účel spolku

Účely spolku jsou:

Podpora přípravy a realizace dopravních staveb v souladu se zákonnými požadavky pro
vedení tras tranzitní a městské dopravy.

Prosazování maximální ochrany území, v nichž jsou již nyní překračovány hygienické limity
hluku a polutantů v ovzduší a dále území, kde hrozí zhoršení v souvislosti s plánovanou
výstavbou.

Upozorňování na nevhodné rozšiřování zastavitelných ploch (především do volné krajiny),
nad rámec současných rozvojových ploch, daných příslušným platným územním plánem;
s cílem zachovat udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

Obrana proti vytváření umělých bariér urbanisticky nevhodnými dopravními projekty
uvnitř městského organismu.

Podpora tranzitní dopravy pouze na územích s minimální hustotou obyvatel a ve větší
vzdálenosti od hustě obydlených lokalit.

Upozorňovat na možnou tvorbu dopravně kolizních míst v případě, že nebude zajištěn
plynulý a bezpečný průjezd tranzitní dopravě a minimalizován její vliv na dopravu
městskou.
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Podporovat přesun tranzitních dopravních tras do polohy mimo území Prahy a zajistit tak
v hlavním městě minimální mísení dopravy místní a tranzitní a tím i trvale nižší
nehodovost. Obdobně postupovat v případě dalších měst a obcí, jež leží na vytížených
trasách či křižovatkách tranzitních dopravních cest.

Prosazovat objektivní odborná porovnání nabízených variant plánovaných tras při
přípravě řešení kiíčových dopravních staveb (městské okruhy, tranzitní okruhy a další
důležité dopravní stavby) s ohledem na ekonomiku výstavby a provozu.

Ochrana přírody a krajiny a životního prostředí - hlavní poslání spolku.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

I. Organizování kampaní a petičních akcí, komunikace s médii a s orgány státní správy a
samosprávy. Podpora veřejnosti v jejich oprávněných požadavcích na kvalitu životního
prostředí.

2. Praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a se spolky podobného
zaměření. Zpracování informací, analýz a dalších relevantních podkladů pro podporu
činnosti spolku.

3. Komunikace s veřejností v rámci webové platformy spolku a sociálních sítí.

4. Pořádání vzdělávacích, osvětových a seznamovacích akcí (přednášky, semináře).

5. Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany zdraví
občanů, obce, přírody a krajiny.

6. Předkládání návrhů nových, případně úpravy platných, zákonů, zlepšujících stav výstavby
dopravní infrastruktury, poslancům.

Čl. 5
Členství ve spolku

I. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČRi
právnická osoba se sídlem v ČR,které souhlasí s těmito stanovami.

2. Prvními členy spolku jsou tři zakladatelé, kteří se shodli na obsahu těchto stanov.

3. Členství dalších osob vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele
na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele,
adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení, e-mailovou adresu, datum
a vlastnoruční podpis žadatele. U právnické osoby: název,sídlo, IČO,telefonické spojení,
e-mailovou adresu, datum a podpis statutárního orgánu.

4. Členská schůze spolku o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání
přihlášky, rozhodnout může I per rollam (viz čl. 9 stanov).
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5. Členství zaniká:

a. doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení k rukám rady spolku,

b. úmrtím člena,

c. vyloučením člena rozhodnutím členské schůze

pro hrubé porušení stanov

pokud se člen bez uvedení pádného důvodu nezúčastní třech po sobě jdoucích
členských schůzí, o nichž byl včas informován,

d. zánikem spolku.

ČI. 6
Práva a povinnosti členů

I. Člen spolku má právo zejména:

a. podílet se na činnosti spolku a být informován o veškeré jeho činnosti,

b. volit radu spolku, případně další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

c. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření spolku,

d. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

e. iniciovat mimořádnou členskou schůzi - z podnětu alespoň 1/3 členů spolku,

f. svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud tak neučiní rada spolku,

g. ze spolku svobodně vystoupit.

2. Člen spolku je povinen zejména:

a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku, hájit jeho zájmy

c. platit členské příspěvky, jsou-Ii stanoveny členskou schůzí,

d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

e. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,

f. účastnit se členské schůze

3. Další práva a povinnosti lze stanovit pouze rozhodnutím členské schůze spolku.
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ČI.7
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

I. Členská schůze - nejvyšší orgán, zahrnuje všechny členy spolku

2. Rada spolku - tříčlenný statutární orgán

ČI.8
Členská schůze

I. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.
Členská schůze se schází nejméně jednou v roce, aby zejména

a. schválila zprávu o činnosti a o hospodaření spolku,

b. schválila případné změny stanov,

c. zvolila na pětileté funkční období tříčlennou radu spolku,

d. radu spolku případně před ukončením funkčního období odvolala, není-Ii spokojena s její
prací a zvolila novou radu (odvolat lze i jednotlivého člena/y rady),

e. určila koncepci činnosti spolku a schválila úkoly na další období,

f. stanovila případně výši členských příspěvků,

g. schválila rozpočet spolku na příští období,

h. rozhodla o případném vyloučení člena spolku,

i. na návrh rady rozhodla o výdaji spolku ve výši převyšující 50.000,-Kč,

j. rozhodovala o dalších kompetencích, které si členská schůze svým rozhodnutím vyhradí,

k. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho rozdělení či jeho sloučení s jiným
spolkem.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku.

3. Informaci o konání zasedání členské schůze odesílá kterýkoliv člen rady spolku písemně
nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně
na jinou, později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní
před konáním zasedání. Součástí informace je místo, čas a návrh programu zasedání.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů
spolku. Není-Ii členská schůze schopna se usnášet. svolá rada spolku náhradní členskou
schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a rozhodnutí je přijato, jestliže
pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů spolku.

5. Mimořádnou členskou schůzi svolá rada spolku v případě, že třetina členů spolku podá
ke svolání podnět. Podnět stačí podat elektronickou poštou, členská schůze bude radou
svolána ve lhůtě 1 měsíce od obdržení podnětu, není-Ii v podnětu uvedena lhůta
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pozdější. Pokud by rada členskou schůzi v této lhůtě nesvolala, může ji svolat kterýkoliv
člen spolku.

6, Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
Rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně je přijato,
jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.

7. Každý člen spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.

8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořídí členskou schůzí pověřený
člen spolku do 30 dní od konání zasedání zápis a rozešle jej na adresy členů spolku.

ČI.9
Rozhodnutí přijatá mimo zasedání členské schůze - per rollam

I. Členská schůze může rozhodnutí přijímat i mimo zasedání, tzv. hlasováním per rollam.

2. V takovém případě zašle člen rady všem členům spolku návrh rozhodnutí písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na
jinou, později členem spolku uvedenou kontaktní adresu. Návrh musí obsahovat
podklady potřebné pro jeho posouzení, zdůvodnění návrhu a údaj o lhůtě, ve které se
má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření je 10 dnů od doručení návrhu.

3. Nedoručí-Ii člen spolku ve lhůtě dle předchozího odstavce členům rady spolku

souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí, Většina se počítá

z celkového počtu hlasů všech členů spolku.

4. Rozhodnutí dle tohoto článku, včetně dne jeho přijetí, oznámí rada všem členům spolku
bez zbytečného odkladu.

ČI. 10

Rada spolku

I. Rada spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá
členské schůzi. Rada spolku vystupuje jménem spolku navenek a řídí činnost spolku
v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Rada spolku má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Prvními členy rady jsou
zakladatelé spolku.

3. Funkční období rady spolku je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby, její zasedání
svolává kterýkoliv člen rady, telefonicky nebo e-mailem, nejpozději 4 dny před
zasedáním.

4. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, jsou-Ii přítomni alespoň dva členové rady a je-Ii
nesporné, že 3, člen rady bylo zasedání rady včas informován. Rozhodnutí je schváleno,
jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů rady.

5. Člen rady může navrhnout, aby rada spolku rozhodovala konkrétní věc per rollam,
prostřednictvím technických prostředků. Postupuje se obdobně dle čl. 9 stanov, s tím
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rozdílem, že pro platnost takového rozhodnutí rady je nezbytné, aby se všichni 3 členové
rady k věci vyjádřili - aby hlasovali nebo se hlasování výslovně zdrželi. Rozhodnutí je
schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů rady. Člen rady, který
jednání per rollam navrhnul, seznámí s výsledným rozhodnutím rady všechny členy rady
e-mailem bez zbytečného odkladu.

6. V případě odstoupení nebo úmrtí člena rady spolku jsou zbývající členové rady povinni
do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

7. Za spolek jedná každý člen rady spolku v plném rozsahu samostatně.

ČI. 11
Hospodaření spolku

I. Spolek je neziskovou organizací.

2. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a využívat ho k uskutečňování cílů
spolku.

3. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze sponzorských darů od fyzických a
právnických osob či z obdržených grantů, případně z činnosti, která je v souladu s účely
spolku (například přednášková činnost). Dále může získat prostředky z členských
příspěvků, rozhodne-Ii členská schůze o jejich výši a výběru a dále z půjčování a
pronájmu věcí, které bude spolek případně vlastnit. Prostředky spolek vynakládá
výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními
doklady.

4. Spolek založí účet, na který budou zasílány dary, granty, případné členské příspěvky.

5. Členská schůze spolku může určit osobu, která bude mít na starosti fundraising a péči o
dárce.

6. Za hospodaření s finančními prostředky spolku je členské schůzi odpovědná rada spolku,
za hospodaření s majetkem spolku je odpovědná každá další radou k tomu pověřená
osoba.

7. O běžných výdajích spolku rozhoduje mezi zasedáními členské schůze rada spolku. O
výdaji přesahujícím 10.000,.Kč musí rada spolku rozhodnout jednomyslně a není-Ii
jednomyslná, musí výdaj předložit k rozhodnutí členské schůzi.O výdaji spolku
přesahujícím SO.OOO,.Kčrozhoduje na podnět rady členská schůze na svém zasedání
nebo per rollam.

8. Svýsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

9. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci případně jinou obdobnou smlouvu
s právnickou či fyzickou osobou pro zajištění své činnosti. Smlouvu schvaluje členská
schůze.

10. Podrobnější pravidla hospodaření může spolek stanovit rozhodnutím členské schůze.
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ll. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické

osobě, jež se zabývá neziskovou činností s příbuzným předmětem činnosti, např.
ochrana přírody a krajiny,

ČI. 12
Zánik spolku

L Spolek lze zrušit pouze na zákiadě rozhodnutí členské schůze,

2. Členská schůze rozhodne o zrušení spolku hlasováním.

3, Při zrušení spolku rada spolku jmenuje likvidátora.

4. Členská schůze rozhodne o vypořádání likvidačního zůstatku,

ČI. 13
Závěrečná ustanovení

L Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními zákona Č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

2. Na těchto stanovách se shodli níže podepsaní zakladatelé spolku.

V Praze dne 10. srpna 2017

~~"'fw.""<",,,/ittf:...
Ing, Petr Kasa Ing,Gabriela Lněničková, MBA Ing, Antonín Prachař
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