
 
 

SOUHRN Z AKCE 
 „Zdravá městská část – kvalita, finance, 

 inspirace, místní Agenda 21“ 
 
 
Místo: Magistrát hl. města Prahy  
Datum: 16. dubna 2009 
Počet účastníků: 67 
 
Setkání zahájil radní hl. města Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek, který 
informoval přítomné o podpoře místní Agendy 21 (MA21) v městských částech ze strany 
Hlavního města Prahy. Ředitel NSZM Petr Švec zdůraznil význam síťové spolupráce při 
realizaci MA21, která patří mezi oficiálně uznávané a oceňované metody kvality ve veřejné 
správě. Na aktivity probíhající v rámci MA21 lze získat prostředky z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí. O třetí výzvě tohoto fondu, která bude vyhlášena 17. 
dubna, informovala přítomné tajemnice Pracovní skupiny pro MA21 a zástupkyně MŽP Marie 
Petrová. 
 
V předchozí výzvě Revolvingového fondu MŽP uspěla také Zdravá městská část Praha-Libuš 
a Písnice, jejíž zástupci prezentovali i další úspěšné aktivity, které v této městské části 
probíhají. Setkání se zúčastnili také starosta Libuše a Písnic Petr Mráz, tajemník Tomáš 
Hejzlar, zastupitelé i pracovníci úřadu. Součástí úspěšného projektu financovaném 
z Revolvingového fondu MŽP je i vytvoření strategického plánu, který využívá poznatků 
z komunitního plánu a zapojuje tak do rozvojových aktivit také přání občanů MČ Praha-Libuš 
a Písnice. 
 
Koordinátorka Projektu Zdravá městská část Praha – Libuš a Písnice a MA21 Iva Hájková 
představila mimo jiné práci Komise Zdravé městské části, v níž jsou výrazně zastoupeni 
občané. Mezi významné partnery Zdravé městské části patří Mateřské centrum Kuřátko nebo 
Žákovské zastupitelstvo, které svoje aktivity zaměřuje na zvyšování kvality života dětí a 
mládeže. Představitelé Žákovského zastupitelstva během setkání prezentovali dosavadní 
výsledky projektu Bezpečná cesta do školy a informovali přítomné o vznikajícím Pražském 
parlamentu dětí a mládeže. 
 
Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice postupně přijímá opatření k úsporám energie u 
budov ve svém vlastnictví. Městská část se zapojila do mezinárodního projektu MODEL, 
zaměřeného na úspory energie s využitím energetického managementu, tedy lepší organizace 
a zvyšování efektivity využívaných zařízení. V rámci tzv. EPC projektů lze zdarma realizovat 
úsporná opatření, jejichž náklady jsou hrazeny právě ze vzniklých energetických a tedy i 
finančních úspor. 
 
Starostka Zdravé městské části Praha-Slivenec Jana Plamínková informovala účastníky 
setkání o prohlubující se spolupráci s veřejností, která probíhá mimo jiné formou tématicky 
zaměřených kulatých stolů. Také ve Slivenci kladou důraz na energetické úspory, v budově 
základní školy byla osazena nová špaletová okna s trojskly, nová mateřská škola je 
projektována v energeticky pasivním standardu. 
 
Starosta Zdravé městské části Praha-Dolní Počernice Zbyněk Richter prezentoval mimo 
jiné úspěšný projekt rekonstrukce cyklostezky nebo projekt rekonstrukce komunikací, do 
něhož se místní obyvatelé zapojili díky osázení a péči o zeleň před svými pozemky. 
 
Koordinátorka Zdravé městské části Praha 7 Adéla Hytychová informovala přítomné o 
přípravě Fóra, na kterém budou občané rozhodovat o nejpalčivějších problémech Prahy 7. 
 
Všechny prezentace ze setkání jsou k dispozici na adrese www.zdravamesta.cz/LaL. 
 
Setkání proběhlo v rámci projektu NSZM „MAgNET – síťová 
spolupráce MA21“ podpořeného ze zdrojů Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí ČR. 


