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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 

  
 

 

 

 

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 

2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).  

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.  

 

15. schůze rady města dne: 14.07.2020 

 

Bod pořadu jednání: 53/1 

 

 

Výroční zpráva 2019 a Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2020  
 

Stručný obsah: Radě města je předkládána ke schválení Výroční zpráva 2019 projektu Statutární 

město Liberec – Zdravé město a Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 v rámci 

projektu Statutární město Liberec – Zdravé město. 

 

 

 

MML, Odbor kancelář primátora 

Důvod předložení: Nezbytná podmínka plnění kritérií MA21 v rámci členství SML v Národní síti 

Zdravých měst ČR. 

Zpracoval: Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora  

Projednáno s: Mgr. Jan Berki, Ph.d.- zastupitel 

Ing. Radka Loučková Kotasová - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a 

dotace 

Ing. Michaela Maturová - vedoucí odb. strategického rozvoje a dotací 

 

Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora 

K projednání v radě přizván(a):  

Předpokládaná doba projednání (min): 5  

Po schválení předložit na jednání: ZM 7 - 03.09.2020 (informace) 

 

 



2/3 

 

Návrh usnesení 
 

Rada města po projednání 
  

 

schvaluje 
 

Výroční zprávu 2019 projektu Statutární město Liberec - Zdravé město a Akční plán 

zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 v rámci projektu Statutární město Liberec - 

Zdravé město. 

 
 

  
  

 

ukládá 
 

předložit Výroční zprávu 2019 projektu Statutární město Liberec - Zdravé město a Akční 

plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 v rámci projektu Statutární město Liberec - 

Zdravé město pro informaci Zastupitelstvu města Liberec. 
 

 P: Loučková Kotasová Radka, Ing. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace 

T: 03.09.2020 
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Důvodová zpráva 
 

Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do Národní sítě Zdravých měst ČR. Dle povinných 

Kritérií a Pravidel MA21 pro rok 2020, které schválila v prosinci 2019 Pracovní skupina pro místní 

Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, je každoročně třeba vypracovat Výroční zprávu a také 

Plán zlepšování místní Agendy 21. Plnění podmínek Kritérií a Pravidel MA21 je základem pro 

hodnocení úrovně kvality. Z hlediska naplňování kritérií se město v současnosti nachází v kategorii D. 

Koordinátor spolu se zodpovědným politikem pro MA21 a projekt Statutární město Liberec - Zdravé 

město navrhuje vybrané aktivity k realizaci. Oba dokumenty byly projednány komisí pro místní Agendu 

21. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Výroční zpráva 2019 

Příloha č. 2 - Plán zlepšení 2020 

Příloha č. 3 - košilkaZM  
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   S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O 
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Projekt Statutární město Liberec – Zdravé město 

 

 
 

Výroční zpráva 2019 
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1 Zdravé město 

Zdravé město WHO je mezinárodní projekt, který byl iniciován a je dále od 

roku 1988 podporován a rozvíjen OSN. Jde o aktivní hnutí municipalit 

v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN. 

V rámci Evropy je do projektu zapojeno 1400 Zdravých měst. 

Hlavní cíl iniciativy je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a ekonomické agendy místních 

samospráv. Zdraví je problematika společná všem sektorům a místní samosprávy mají jedinečnou 

vedoucí pozici se schopností chránit a podporovat zdraví svých občanů – a tím kvalitu jejich života.  

Hlavní cíle projektu:  

 zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a politické agendy měst,  

 podporovat iniciativy a aktivity pro zdravý a udržitelný rozvoj na lokální úrovni zdůrazňující 

zdraví, rovnost ve zdraví, principy Evropské strategie na dosažení zdraví pro všechny a Zdraví 

2020, 

 podporovat mezisektorovou a participativní politiku týkající se zdraví,  

 sdílení zkušeností, dobré praxe, znalostí a metod využitelných ve všech městech Evropy  

 podporovat solidaritu, spolupráci a vazby mezi evropskými městy a sítěmi lokálních organizací 

a agentur zabývajících se problematikou rozvoje měst  

 zvyšovat počet členů Evropské sítě WHO.  

 

Národní síť zdravých měst ČR je zastřešující asociací pro zdravá 

města, obce a regiony. Je certifikovaná ze strany Světové zdravotní 

organizace jako kvalitní realizační platforma v rámci ČR. Síť 

představuje pro členy možnost sdílení zkušeností a dobré praxe 

v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.  

Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci 

v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na 

místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

NSZM ČR má v současné době 130 členů, s regionálním vlivem na 2 160 měst a obcí, ve kterých 

žije 5,418 milionu obyvatel (52 % populace ČR). 
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2 Místní Agenda 21  

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který 

zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování 

místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi 

a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního 

prostředí na daném místě. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat v roce 1992 na Summitu 

Země v Rio de Janeiru v souvislosti s debatou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní 

roli v procesu MA21 hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je subjektem, který 

iniciuje spolupráci s ostatními subjekty.  

MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován prostřednictvím 

zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti a využíváním 

všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.  

Významným faktorem ovlivňující úspěšnost uplatňování principů MA21 je kvalitní veřejná správa, 

která má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti veřejnosti na 

rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný management, 

efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. 

Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost s konkrétními 

aktivitami úřadů územní veřejné správy.  

Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce 

podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012–2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

na období 2010–2030), i na úrovni regionální (například Strategie udržitelného rozvoje Libereckého 

kraje 2006–2020) a na úrovni místní (v aktualizaci Strategie rozvoje statutárního města Liberec na 

roky 2014–2020 jsou tyto principy zakotveny). 
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3 Statutární město Liberec – Zdravé město  

Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013. Zastupitelstvo města 

schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k podpisu Deklarace 

Zdravého města. 

3.1 Naplňování Plánu zlepšování MA21 na rok 2019 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2019 byl schválen radou města na jejím 13. zasedání dne 16. 7. 2019 

usnesením č. 706/2019. 

Cílem pro rok 2019 byla stabilizace plněním kritérií kvality MA21 v kategorii D.  

 

Naplňování jednotlivých bodů plánu: 

3.1.1 Zajištění organizační struktury MA21 

V říjnu 2018 se konaly komunální volby. V důsledku toho pozbyl funkce zodpovědného politika MA21 

Mgr. Jan Korytář. Od prosince 2017 do října 2018 nebyl ustanoven koordinátor MA21. Funkcí byl poté 

pověřen Martin Vaněk, který však zakrátko ukončil svou činnost. 

 

Cíl pro rok 2019:  

Obsadit funkci zodpovědného politika pro MA21 a Zdravé město, obsadit pozici koordinátora pro MA21 

a Zdravé město. 

Odpovědnost: Rada města, Zastupitelstvo města SPLNĚNO 

Zastupitelstvo města Liberec schválilo usnesením č. 158/2019 z 30. 5. 2019 personální obsazení pozice 

zodpovědného politika pro MA21 a Zdravé město, stal se jím Mgr. Jan Berki, Ph.D. a zároveň obsazení 

pozice koordinátorky pro MA21 a Zdravé město, stala se jí Monika Klemšová. 

3.1.2 Ustanovení orgánu Rady města pro sledování postupu MA21 

Vzhledem k odchodu specialisty pro práci s veřejností, specialisty aktivit MA21 a neobsazené pozici 

koordinátora MA21 proběhly v roce 2018 jen 2 setkání Komise pro MA21. Ukončením mandátu 

předchozí rady města a nástupem rady nové činnost dosavadní komise skončila. 

Cíl pro rok 2019: 

Cílem bylo ustanovení nové Komise pro MA21.  

Odpovědnost: Rada města SPLNĚNO 

Rada města Liberec usnesením č. 18/2019 z 8. 1. 2019 zřídila Komisi pro místní Agendu 21 a jmenovala 

její členy. Stali se jimi Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Antonín Ferdan, Lumír Vadovský, Ing. Radka 

Loučková Kotasová a Ondřej Hink. Poslední dva jmenované po jejich rezignaci nahradili noví členové 

usnesením rady města č. 1216/2019 z 3. 12. 2019. Stali se jimi Ivana Hujerová a František Homolka. 
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3.1.3 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 

V roce 2017 vznikla webová sekce pro informace o MA21, NSZM a projektu Statutární město Liberec 

– Zdravé město na adrese: http://liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdravemesto/. Teprve v říjnu 2018 

byl tento web tehdejším koordinátorem aktualizován a částečně doplněn. 

Cíl pro rok 2019: 

Průběžně tyto informace aktualizovat, informovat o aktivitách, koordinovat stránky Zdravého města 

Liberec s FB stránkou Zdravého města Liberec, aby docházelo k větší návštěvnosti těchto serverů 

a lepšímu šíření informací mezi občany. Stanovit periodicitu aktualizace. 

Odpovědnost: koordinátorka, specialista pro zapojování veřejnosti SPLNĚNO 

Webová sekce je průběžně aktualizována dle potřeby a jsou doplněny informace o proběhlých 

i plánovaných akcích. Dále jsou doplněny odkazy na důležité dokumenty související s MA21, NSZM a 

projektem Statutární město Liberec – Zdravé město. 

3.1.4 Plánování s veřejností 

Plánování s veřejností je jedním se základních principů uplatňování MA21 a Zdravého města. 

Cíl pro rok 2019:  

Cílem pro rok 2019 byla realizace minimálně 2 veřejných projednání, kde zástupci města prodiskutují 

s veřejností investice, které se týkají obyvatel nebo projednají důležité projekty.  

Dále je cílem informování občanů o aktuálním stavu řešení věcí, získání zpětné vazby a návrhů ze strany 

veřejnosti.  

Odpovědnost: koordinátorka, zodpovědný politik, Rada města SPLNĚNO 

V dubnu 2019 proběhlo veřejné projednání: Liebiegův palác – Centrum aktivního života – diskuze 

o budoucím využití objektu v majetku města. Dalším bylo například veřejné projednání zřízení účelové 

komunikace v ulici Zborovská, které proběhlo v srpnu 2019. V listopadu 2019 se uskutečnilo Veřejné 

fórum s hojnou účastí, kde veřejnost zformulovala podněty a určila priority k řešení jako podklad pro 

vedení města. Následně proběhla ověřovací anketa výsledků z fóra v tištěné i elektronické podobě (více 

viz Zpráva z Veřejného fóra 2019). Proběhla také série setkání občanů s primátorem a zástupci 

statutárního města Liberec, kde občané upozorňovali na specifické potřeby svých čtvrtí (více viz Zpráva 

z Veřejné fóra 2019). 

3.1.5 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích 

Součástí aktivit v souvislosti s MA21 a Zdravým městem je šíření informací a zajištění publicity. 

Cíl pro rok 2019: 

Dle kritéria kvality MA21 v kategorii D je třeba uveřejnit alespoň 4 zprávy v médiích.  

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti, koordinátorka, tiskové oddělení SPLNĚNO 

Informace proběhly v řadě médií, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Příkladem je zveřejnění 

informací ke kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ ve Zpravodaji Liberec 3/2019, článek „Dáme 

5 milionů na vaše nápady“ ve Zpravodaji Liberec 9/2019, dále například informace o termínu veřejného 

projednání „Zborovská“ na webových stránkách Libereckého deníku – www.liberecky.denik.cz z 13. 8. 

2019, dále anotace kampaně „Evropský týden mobility 2019“ na webovém portálu www.jizerky.cz 

z 5. 9. 2019, informace o konání „Veřejného fóra 2019“ ve Zpravodaji Liberec 11/2019, nebo například 
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článek „Jak se vám žije v Liberci? Řekněte to“ z 20. 11. 2019 na webových stránkách Libereckého 

deníku – www.liberecky.denik.cz a řada dalších. 

3.1.6 Společné zapojení zástupců nevládního i podnikatelského sektoru a veřejné správy 

Spolupráce jednotlivých sektorů je jedním ze základních kritérií kvality uplatňování MA21. 

Cíl pro rok 2019: 

V daném roce minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů. 

Odpovědnost: koordinátorka  SPLNĚNO 

V roce 2019 proběhla například osvětová kampaň Evropský týden mobility. Podařilo se propojit 

všechny sektory a podílet se společně na kampani, která motivuje veřejnost k užívání zdravějších a 

ekologičtějších alternativ přepravy v souladu s udržitelným rozvojem. Ukázala všem věkovým 

kategoriím, že osobní automobily nejsou jedinou variantou přepravy v rámci města a jeho okolí. Zapojen 

byl nevládní sektor – Klub českých turistů, Tým silniční bezpečnosti, který hravou formou nabádal 

k  předcházení úrazů a nutnosti používat bezpečnostní vybavení, o zpestření se postarala taneční skupina 

B-SOUL, sportovní uskupení MM Parkour a biketrialová show. Podnikatelský sektor zastupovala 

společnost Rekola, která představila princip sdílených kol, Cyklosport Kerda zajistil testovací dráhu 

a poradenské stanoviště pro elektrokola, fyzioterapeutka vysvětlovala přítomným výhody chůze a 

přepravy vlastním pohybem. Vhodné vybavení pro tyto aktivity předvedli dobrovolníci z Decathlonu. 

S výhodami sdílení osobních vozů seznamovala návštěvníky společnost Autonapůl. K vidění byla 

i vozidla na elektropohon. Veřejnou správu reprezentovaly bezpečnostní složky PČR, KÚ LK, SML, a 

Eurocentrum Liberec. Výhody přepravy MHD přestavil DPMLJ. 

3.1.7 Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji pro veřejnost 

Osvětové kampaně vedou k rozšíření povědomí občanů o problémech současného světa a nabádají 

k udržitelnému způsobu života. 

Cíl pro rok 2019: 

Realizace alespoň jedné kampaně za rok ve spolupráci s Libereckým krajem. 

Odpovědnost: koordinátorka SPLNĚNO 

Krajský Den Země 

Termín: 14. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 – park Clam-Gallasů a zámecký park 

Akce proběhla na městských pozemcích ve spolupráci s KÚ LK, realizátorem sdružením Tatrhy, 

organizacemi ekologického zaměření a jednotlivými odbory magistrátu města. Kampaň byla zaměřena 

na udržitelný rozvoj, životní styl a podporu oprav spotřebního zboží. Hlavní téma: „Opravit nebo 

vyhodit?“. Proběhly dílničky a ekovýchovné programy pro děti, hudba, divadlo, bleší trh, opravárenské 

dílny, doprovodný program – TEDx Kino. 

Ukliďme Česko 

Termín: hlavní úklidový den 6. 4. 2019 a další dle dohody s odborem EVP  

Do celostátní úklidové akce se zapojilo také statutární město Liberec. Ve spolupráci se svozovou 

společností FCC Liberec s.r.o. zajišťovalo především odvoz nasbíraného odpadu k dalšímu využití nebo 

likvidaci. Hlavním koordinátorem akce byl odbor ekologie a veřejného prostoru. Ačkoliv hlavním 

úklidovým dnem byl stanoven termín 6. 4. 2019, bylo možné si pro skupinu dobrovolníků stanovit i jiný 

http://www.liberecky.denik.cz/
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datum úklidu. Z prostředků vyčleněných pro aktivity Zdravého města Liberec byly financovány 

ochranné pomůcky pro dobrovolníky. 

Evropsky týden mobility 

Termín: 17. 9. 2019, 19. 9. 2019, 20. 9. 2019, výstava od 2. do 30. 9. 2019 

Proběhla spolupráce s organizacemi zaměřenými na udržitelné formy dopravy. Motto ročníku 2019 

znělo „Projdi se s námi“. Cílem bylo vyzdvihnout přínosy chůze pro zdraví i životní prostředí měst a 

motivovat občany k lepším alternativám. Návštěvníky čekal bohatý program, rady fyzioterapeuta, hravá 

expozice Klubu českých turistů, informace MIC o zajímavých místech a trasách městem, poradenské 

stanoviště pro elektrokola, carsharing nebo bikesharing, nordicwalking. Vyzkoušet si bylo možné jízdu 

zručnosti nebo třeba poskytnutí první pomoci. Další stanoviště byla zaměřena na bezpečnost a výhody 

MHD. Součástí programu byl také „Hravý den na dětském dopravním hřišti“, jízdy historickou tramvají 

„Nastupte si – MHD s tradicí“ nebo akce „Projdi se s námi – do ZOO“. Tematickým doplněním byla 

výstava „Spokojení Dánové“ v OC NISA od 2. do 30. 9. 2019. 

3.1.8 Realizace osvětových akcí k tématu udržitelného rozvoje a MA21 pro politiky 

a zaměstnance magistrátu 

Cíl pro rok 2019: 

Realizovat alespoň jednu akci, která by prostřednictvím kvalifikovaného lektora zajistila osvětu 

a odborné vysvětlení smyslu a principů udržitelného rozvoje, Zdravého města a místní Agendy 21 pro 

politiky, zaměstnance MML, případně i KÚ LK. 

Odpovědnost: koordinátorka, zodpovědný politik SPLNĚNO 

Dne 30. 9. 2019 proběhl od 13.00 do 17.00 v budově historické radnice seminář na téma „Udržitelný 

rozvoj, místní Agenda 21 a práce s veřejností“, jehož lektorkou byla paní Ing. Dana Diváková z MSZM, 

následoval blok „Strategické plánování měst a řízení projektů“ zajištěný lektorem Bc. Martinem 

Havlíkem. Seminář zakončila Ing. Barbara Vítková informacemi k procesu tvorby strategie rozvoje 

SML 2021+ . 

3.1.9 Schválení Výroční zprávy 2018 a Plánu zlepšování MA21 2019 Zdravého města Liberec 

Radou města 

Schválení Výroční zprávy 2018 a Plánu zlepšování MA21 2019 Radou města je nutnou podmínkou 

plnění kritérií MA21 v kategorii kvality D. 

Cíl pro rok 2019: 

Schválení Výroční zprávy za rok 2018 a Plánu zlepšování MA21 na rok 2019 Radou města. Oba 

dokumenty dostane Zastupitelstvo města pro informaci. 

Odpovědnost: koordinátorka, zodpovědný politik, Rada města, Zastupitelstvo města SPLNĚNO 

Plán zlepšování MA21 na rok 2019 byl schválen Radou města Liberec na její řádné schůzi dne 16. 7. 

2019 usnesením č. 706/2019. Výroční zpráva 2018 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město 

byla schválena Radou města Liberec na její řádné schůzi 27. 8. 2019 usnesením č. 800/2019.  Následně 

byly oba dokumenty předloženy Zastupitelstvu města Liberec na vědomí na jeho řádné schůzi dne 5. 9. 

2019. 
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3.1.10 Vzdělávání koordinátora na akreditovaných školeních 

Nutným předpokladem kvality uplatňování MA21 v municipalitách je vzdělávání koordinátora. 

Cíl pro rok 2019: 

Účast na 2 až 3 vzdělávacích kurzech Národní sítě Zdravých měst, a to na Jarní škole Zdravých měst, 

Letní škole Zdravých měst a případně také Podzimní škole Zdravých měst. 

Odpovědnost: koordinátorka SPLNĚNO 

Koordinátorka Monika Klemšová se zúčastnila série akreditovaných školení Národní sítě Zdravých měst 

České republiky (Jarní škola NSZM – Liberec, Letní škola NSZM – Tábor, Podzimní škola NSZM –

ؘ Hodonín), které ukončila 7. 11. 2019 ziskem Zlatého certifikátu v programu „Místní Agenda 21 

a Projekt Zdravé město WHO“. Dále získala 23. 4. 2019 Certifikát koordinátorky MA21 v kurzu 

„Zásady, Kritéria, Pravidla hodnocení MA21“. Kromě těchto absolvovala 12. 9. 2019 kurz Čeština 

v úřední praxi. 

3.2 Naplňování kritérií MA21 

Cílem pro rok 2019: 

Stabilizovat postup města plněním kritérií kvality MA21 v kategorii D. SPLNĚNO 

Výsledky a dokladování postupu MA21 v kategorii D jsou veřejně přístupné na oficiálních stránkách 

informačního systému místní Agendy 21 – CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 

Sekce statutárního města Liberec: 

https://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00262978/tabid/11697/language/cs-

CZ/Default.aspx 

3.3 Složení komise pro místní Agendu 21 v roce 2019 

Členové komise byli jmenováni usnesením Rady města č. 18/2019 ze dne 8. 1. 2019. 

Veřejný sektor 

Mgr. Jan Berki, Ph.D. předseda komise a zodpovědný politik ZM 

Ing. Radka Loučková 

Kotasová 

náměstkyně hejtmana a členka rady Libereckého kraje  

(členkou komise od 8. 1. 2019 do 13. 5. 2019) 

Ivana Hujerová 
koordinátorka neziskového sektoru a MA21 KÚ LK  

(členkou komise od 3. 12. 2019) 

Neziskový sektor 

Ondřej Hink 
student TUL  

(členem komise od 8. 1. 2019 do 24. 10. 2019) 

Mgr. Antonín Ferdan LOS – Liberecká občanská společnost, z.s. 

František Homolka 
občan  

(členem komise od 3. 12. 2019) 

Podnikatelský sektor 

Lumír Vadovský M&M reality 

https://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00262978/tabid/11697/language/cs-CZ/Default.aspx
https://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00262978/tabid/11697/language/cs-CZ/Default.aspx
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Tajemnice komise 

Monika Klemšová koordinátorka MA21, specialista pro zapojování veřejnosti (SML) 

Stálí hosté (nečlenové) 

Ing. Barbara Vítková koordinátorka tvorby nové SR SML 2021+, EFFEM BV, s.r.o. 

Ing. Jiří Mejsnar vedoucí odboru kancelář primátora (SML) 

Ing. Michaela Maturová vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací (SML) 

Mgr. Steinzová Barbara vedoucí oddělení rozvojové koncepce (SML) 

Mgr. Monika Kumstová manažerka oddělení rozvojové koncepce (SML) 

 

3.4 Přínosy projektu pro statutární město Liberec v roce 2019 

Pro město Liberec mělo členství v NSZM ČR v roce 2019 hlavně následující přínosy:  

 poskytnutí metodické a facilitační podpory pro realizaci Veřejného fóra 2019 včetně anketního 

systému Mobilní rozhlas, 

 sdílení dobré praxe na téma participativní rozpočty v obcích,  

 nabídka seminářů a školení pro koordinátorku a další zájemce (např. viz kapitola 3.1.10),  

 setkání a diskuse se zástupci dalších obcí např. na jarní škole v Liberci na téma veřejná fóra a 

kulaté stoly nebo diskuse nad podporou pro města v rámci aktivit rozpočtovaných NSZM na 

valné hromadě.  

 

 

 

 

 

Poděkování 

Statutární město Liberec děkuje všem osobám a institucím, které se podílely na organizaci osvětových 

akcí a veřejných projednání, občanům města za jejich účast a zapojení do procesů, hlasování a anket 

směřujících ke zlepšení života ve městě. 
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Seznam zkratek: 

ECI  Společné Evropské indikátory  

MA21  místní Agenda 21  

NNO  nestátní neziskové organizace  

NSZM ČR  Národní síť Zdravých měst ČR  

OSN  Organizace spojených národů  

RM  Rada města  

ZM  Zastupitelstvo města  

UR  udržitelný rozvoj  

WHO  Světová zdravotnická organizace  

 

 

Seznam příloh: 

Plakáty a pozvánky na akce 

Příloha č. 1 – Krajský Den Země 

Příloha č. 2 – Evropský týden mobility 

Příloha č. 3 – Veřejné fórum 2019 

Příloha č. 4 – Veřejné projednání Liebiegův palác – CAŽ 
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Příloha č. 1 – Krajský Den Země (leták pro vývěsky v MHD) 
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Příloha č. 2 – Evropský týden mobility 

 

Příloha č. 3 – Veřejné fórum 2019 
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Příloha č. 4 – Veřejné projednání Liebiegův palác – CAŽ 
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L I B E R E C  
 

 

 

 

Projekt Statutární město Liberec – Zdravé město 

 
 

Akční plán místní Agendy 21 

pro rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracoval: Monika Klemšová, koordinátorka MA21, oddělení rozvojové koncepce,  

odbor strategického rozvoje a dotací  
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Zdravé město Liberec  

Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013. Zastupitel-

stvo města schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k pod-

pisu Deklarace Zdravého města. Podle kritérií MA21 a pravidel hodnocení se město nachází 

v kategorii D, kterou plánujeme udržet i v roce 2020. 

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj schválila v pro-

sinci 2019 Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2020. Je povinné připojit k roční pra-

videlné zprávě o MA21 také plán zlepšování pro následující rok. 

Akční plán se skládá ze dvou částí. V první části nazvané Plán stabilizace se uvádějí cíle 

a aktivity, které se již opakují a které se staly již tradičními. Ve druhé části, která nese název 

Plán progrese, se uvádějí buď úpravy stávajících aktivit. Tyto úpravy by měly vést ke zlepšení 

daného opatření. Také jsou v této části uváděny nové cíle či aktivity, které doposud realizovány 

nebyly. Součástí plánu jsou také odpovědné osoby a ukazatele úspěšnosti realizace. 

Zdravé město 

Zdravé město WHO je mezinárodní projekt, který byl iniciován a je dále od roku 1988 podpo-

rován a rozvíjen OSN. Jde o aktivní hnutí municipalit v Evropě, které 

na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN. V rámci Ev-

ropy je do projektu zapojeno 1400 Zdravých měst. 

Hlavní cíl iniciativy je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a 

ekonomické agendy místních samospráv. Zdraví je problematika spo-

lečná všem sektorům a místní samosprávy mají jedinečnou vedoucí pozici se schopností chránit 

a podporovat zdraví svých občanů – a tím kvalitu jejich života.  

Hlavní cíle projektu:  

 zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a politické agendy měst,  

 podporovat iniciativy a aktivity pro zdravý a udržitelný rozvoj na lokální úrovni zdů-

razňující zdraví, rovnost ve zdraví, principy Evropské strategie na dosažení zdraví pro 

všechny a Zdraví 2020, 

 podporovat mezisektorovou a participativní politiku týkající se zdraví,  

 sdílení zkušeností, dobré praxe, znalostí a metod využitelných ve všech městech Evropy  

 podporovat solidaritu, spolupráci a vazby mezi evropskými městy a sítěmi lokálních 

organizací a agentur zabývajících se problematikou rozvoje měst  

 zvyšovat počet členů Evropské sítě WHO.  

 

Národní síť zdravých měst ČR je zastřešující asociací pro zdravá města, obce a regiony. Je 

certifikovaná ze strany Světové zdravotní organizace jako kvalitní realizační platforma v rámci 

ČR. Síť představuje pro členy možnost sdílení zkušeností a dobré 

praxe v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.  

Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace 

v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a 
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kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i 

mezinárodní úrovni.  

NSZM ČR má v současné době 130 členů, s regionálním vlivem na 2 160 měst a obcí, ve 

kterých žije 5,418 milionu obyvatel (52 % populace ČR). 

Místní Agenda 21  

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí do praxe 

principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních speci-

fik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho 

cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního pro-

středí na daném místě. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl při-

jat v roce 1992 na Summitu Země v Rio de Janeiru v souvislosti s de-

batou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní roli v 

procesu MA21 hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je subjektem, 

který iniciuje spolupráci s ostatními subjekty.  

MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován pro-

střednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřej-

nosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.  

Významným faktorem ovlivňující úspěšnost uplatňování principů MA21 je kvalitní veřejná 

správa, která má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti 

veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, 

vhodný management, efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj 

institucí veřejné správy. Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jas-

nou spojitost s konkrétními aktivitami úřadů územní veřejné správy.  

Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce 

podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012–2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje 

ČR na období 2010–2030), i na úrovni regionální (například Strategie udržitelného rozvoje Li-

bereckého kraje 2006–2020) a na úrovni místní (v aktualizaci Strategie rozvoje statutárního 

města Liberec na roky 2014–2020 jsou tyto principy zakotveny). 
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PLÁN STABILIZACE 

A. Institucionální ukotvení  

Aktuální stav:  

V květnu 2019 došlo k usnesením Zastupitelstva č. 158/2019 k personálnímu obsazení pozice 

zodpovědného politika a koordinátorky pro MA21 a Zdravé město. Dále Rada města usnesením 

č. 18/2019 v lednu 2019 zřídila Komisy pro MA21. 

Cíle pro rok 2020:  

Obě pozice budou po dobu roku 2020 obsazené a Komise pro MA21 se bude vyjma prázdnino-

vého období pravidelně scházet zhruba jednou za měsíc.  

Odpovědnost: zodpovědný politik, Rada města  

B. Plánování s veřejností 

Aktuální stav:  

V roce 2019 proběhlo například veřejné projednání k projektu rekonstrukce Liebiegova paláce 

na Centrum aktivního života – diskuze o budoucím využití objektu v majetku města, dále ve-

řejné projednání zřízení účelové komunikace v ulici Zborovská, které proběhlo v srpnu 2019. 

V listopadu se uskutečnilo Veřejné fórum 2019. 

Cíle pro rok 2020:  

V průběhu roku budou realizována minimálně 2 veřejná projednání, například formou kulatých 

stolů, kde budou zástupci města projednávat s veřejností investice, které se týkají obyvatel nebo 

projednávat důležité projekty. Aktuálně budou zástupci veřejnosti také zapojeni do přípravy 

Strategie 2021+. V poslední čtvrtině roku 2020 se uskuteční veřejné fórum zaměřené na tvorbu 

strategie města. Dále se předpokládá veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility Li-

berec – Jablonec nad Nisou 2021–2030. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21, zodpovědný politik MA21, Rada města  

C. Aktuální webové stránky s informacemi o MA21 

Aktuální stav:  

V roce 2017 vznikla na adrese: http://liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdravemesto/ webová 

sekce pro uveřejňování informací týkající se MA21, NSZM a projektu Statutární město Liberec 

– Zdravé město. V průběhu roku 2019 byly stránky aktualizovány a průběžně doplňovány o dů-

ležité informace, aktuality a zajímavosti. 

Cíle pro rok 2020: 

Je nutné stránky průběžně doplňovat o informace, pozvánky, novinky a zápisy z důležitých 

jednání. Zároveň budeme koordinovat webové stránky Zdravého města Liberec s facebookovou 

stránkou Zdravého města Liberec, aby docházelo k provázání a lepšímu šíření informací. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21, tajemnice Komise pro MA21, tiskové oddělení 

 

http://liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdravemesto/
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D. Prezentace činností a výstupů MA21 v médiích 

Aktuální stav: 

V roce 2019 proběhly v řadě médií informace o MA21 (v tištěné i elektronické podobě). Pří-

kladem jsou zprávy o kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ ve zpravodaji Liberec, infor-

mace o veřejném projednání „Zborovská“ na webu Libereckého deníku, anotace kampaně „Ev-

ropský týden mobility 2019“ na portálu www.jizerky.cz, informace o konání „Veřejného fóra 

2019“ ve Zpravodaji Liberec nebo článek „Jak se vám žije v Liberci? Řekněte to“ na webových 

stránkách Libereckého deníku. 

Cíle pro rok 2020: 

V mediích budou zveřejněny alespoň 4 zprávy o aktivitách týkajících se MA21, z toho alespoň 

2 budou otištěny v Libereckém zpravodaji.  

Odpovědnost: Specialista pro zapojování veřejnosti, koordinátorka MA21, tiskové oddělení 

E. Partnerství veřejné správy, nevládního a podnikatelského sektoru 

Aktuální stav: 

V roce 2019 proběhla osvětová kampaň Evropský týden mobility. Propojeny byly všechny sek-

tory. Kampaň se snažila motivovat veřejnost k užívání vhodnějších a ekologičtějších alternativ 

přepravy v souladu s udržitelným rozvojem.  

Cíle pro rok 2020: 

Na realizaci alespoň 1 aktivity se budou podílet instituce zastupující každý z výše zmíněných 

sektorů. Předpokládáme, že bude opět dobrá spolupráce využita při Evropském týdnu mobility 

či dalších akcích některé z osvětových kampaní. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

F. Hodnocení procesu MA21 

Aktuální stav:  

Rada města schválila 16. 7. 2019 usnesením č. 706/2019 Plán zlepšování MA21 na rok 2019 

a 27. 8. 2019 schválila usnesením č. 800/2019 Výroční zprávu Zdravého města za rok 2018. 

Cíle pro rok 2020: 

Radou města budou schváleny Akčního plánu MA21 na rok 2020 a Výroční zpráva Zdravého 

města za rok 2019 Radou města. Oba dokumenty dostane Zastupitelstvo města pro informaci. 

Zprávu z Veřejného fóra 2019 projedná a schválí Zastupitelstvo města. 

Odpovědnost: zodpovědný politik, koordinátorka MA21, Rada města 

G. Akce v rámci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji 

Aktuální stav: 

V roce 2019 proběhlo několik osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji. Jednalo se napří-

klad o Krajský Den Země (14. 4. 2019), Ukliďme Česko (více termínů, duben 2019) a Evropský 

týden mobility (září 2019). 
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Cíle pro rok 2020: 

Opětovně se zapojíme alespoň do organizace Evropského týdne mobility a jedné další kampaně. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

H. Vzdělávání koordinátora a vzdělávací akce pro úřad  

Aktuální stav: 

Koordinátorka Monika Klemšová se účastnila celé série akreditovaných školení Národní sítě 

Zdravých měst ČR a také povinných školení CENIA, kde získala potřebné certifikáty pro svoji 

činnost. 

Cíle pro rok 2020: 

Koordinátorka se i nadále zúčastní alespoň 2 vzdělávacích kurzů Národní sítě Zdravých měst 

ČR. A dále za pomoci NSZM zrealizujeme alespoň jednu vzdělávací akci pro úředníky či za-

městnance úřadu dle aktuálního zájmu. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

  

PLÁN PROGRESE 

I. Nové kampaně 

Zapojení do iniciativy „Dost bylo plastu“ 

Ministerstvo životního prostředí ČR iniciovalo kampaň proti nadužívání jednorázového nádobí 

a plastových obalů. V souvislosti s tímto celosvětovým problémem je nutno rozšiřovat pově-

domí veřejnosti o tom, proč a jak minimalizovat vznik odpadů. S restauracemi, občerstveními 

v nákupních centrech a kavárnami bychom chtěli proto uzavřít dohody a docílit, aby zákazníci 

měli možnost se plastového nádobí a obalů vzdát. 

Vzdělávací akce pro veřejnost „Hospodaření s vodou“ 

V souvislosti s problémem změny klimatu je nutné provést řadu opatření s cílem zlepšení hos-

podaření s vodou a zadržování vody v krajině. Opatření jsou nutná nejen v oblasti velkých 

územních celků, ale také na úrovni domácností. Je proto žádoucí poskytnout občanům infor-

mace a tipy pro jednoduché i sofistikovanější řešení nakládání s vodou pro její efektivnější vy-

užití v běžných domácnostech, ale i při řešení nové zástavby. Bezplatný seminář s odborníky 

pro veřejnost. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

II. Participativní rozpočet 

Pravidla prvního ročníku Participativního rozpočtu byla schválena Zastupitelstvem města usne-

sením č. 310/2019 dne 24. 10. 2019. Na konci července 2020 skončí hlasování o výběru pro-

jektů k realizaci. V září 2020 bude předložen seznam ke schválení Zastupitelstvu města. V po-

slední části roku 2020 bude mimo jiné formou kulatého stolu první ročník vyhodnocen a na 

základě toho bude navržena úprava pravidel pro další ročník. 

Odpovědnost: zodpovědný politik, primátor, Zastupitelstvo města 
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III. Příprava systémového zapojení veřejnosti do rozhodování  

Postupně bylo usneseními Zastupitelstva města zřízeno 11 osadních výborů, které jsou různě 

aktivní a různě personálně složeny. V roce 2020 se připraví analýza fungování osadních výborů 

a také rešerše nastavení systému zřizování a fungování osadních výborů v jiných městech. Do 

přípravy výstupů z analýzy a rešerše budou aktivně zapojeni zástupci současných osadních vý-

borů. Výstupy budou projednány do konce roku 2020 v Komisi pro MA21. 

Vedle toho bude v roce 2020 pokračovat setkávání vedení města s občany jednotlivých částí a 

to především v součinnosti s osadními výbory v těch částech, pro něž jsou zřízeny. 

Odpovědnost: zodpovědný politik, primátor 
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I N F O R M A C E 

pro 7. zasedání zastupitelstva města 03.09.2020 

 

 

Výroční zpráva 2019 a Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kanceláře primátora  

  

Projednáno: Komisí pro MA21 

15. Radou města 14. 7. 2020 

  

Předkládá:  Loučková Kotasová Radka, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro strategický 

rozvoj a dotace 

 

 



Důvodová zpráva 
  

Materiál předkládá Zastupitelstvu města Liberec pro informaci Výroční zprávu 2019 projektu Statutární 

město Liberec - Zdravé město a Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 v rámci projektu 

Statutární město Liberec - Zdravé město. 

 

 

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.  

 


	Zpráva
	Příloha č. 1 - Výroční zpráva 2019
	Příloha č. 2 - Plán zlepšení 2020
	Příloha č. 3 - košilkaZM

