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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 25. 4. 2013 a zároveň se 

přihlásilo k podpisu Deklarace Zdravého města.  

Podle kritérií MA21 a pravidel hodnocení se město nachází v kategorii D, ve které plánujeme 

setrvat i v roce 2022. 

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

padu 2020 Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2021. K výroční zprávě o MA21 je 

vždy nutné připojit akční plán zlepšování. 

 

Zdravé město WHO – obecné informace 

Mezinárodní program „Zdravé město WHO“ je již, jak název napovídá,  

od roku 1988 realizován v gesci Světové zdravotní organizace (WHO), 

obdobně jako program „Zdravý region“. Pro evropský region WHO je 

centrála programu umístěna v Kodani. 

V Evropě je aktuálně zapojeno 1 300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o aktivní hnutí 

evropských municipalit a regionů, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých 

obyvatel podle Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs) a dokumentu Zdraví 2020 

WHO. Pro Zdravá města, obce, regiony v Česku je důležitým vodítkem dokument Česká re-

publika 2030. 

Zdravá města, obce a regiony v naší republice koordinuje a reprezentuje mezinárodně certifi-

kovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace spolupracuje v rámci 

mezinárodních uskupení na evropské i globální úrovni: Platforma sítí Zdravých měst WHO 

v Evropě, ICLEI, Energy Cities ad. Oficiálním partnerem NSZM ČR je řada ministerstev a 

dalších národních institucí, akademických a odborných pracovišť. Asociace spolupracuje s de-

sítkami expertů na nejrůznější témata rozvoje měst, zdraví a kvality života obyvatel. 

 

Postup Zdravých měst je systematicky zaměřen na kvalitu života, udržitelný rozvoj a zdraví. 

Aktuálně je globálním rámcem postupu Agenda 2030 OSN (tzv. SDGs) a dokument Zdraví 

2020. V podmínkách ČR jsou aktivity Zdravých měst a regionů zaměřeny též na implementaci 

Strategického rámce ČR 2030. 

Důležitým znakem Zdravých měst, obcí a regionů je síťování – networking, jenž umožňuje 

intenzivní odbornou spolupráci, sdílení dobré praxe a know-how v rámci České republiky i vůči 

zahraničí.

https://www.zdravamesta.cz/cz/svetova-zdravotni-organizace-who
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Místní Agenda 21 – obecné informace 

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst a regi-

onů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zo-

hledňování místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s ob-

čany a organizacemi, cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality ži-

vota a životního prostředí v 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 iniciátorem spolupráce 

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.  

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. 

 

Části zprávy 

 Výroční zpráva za rok 2021 .............................................................................  4 

 Akční plán pro rok 2022 ..................................................................................  17 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

Statutární město Liberec – Zdravé město 

Naplňování Plánu zlepšování MA21 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2021 byl schválen radou města na 8. zasedání dne 6. 4. 2021 

usnesením č. 304/2021. Cílem pro rok 2021 bylo naplnění kritérií MA21 v kategorii D.  

 

1. Institucionální zakotvení MA21 

Cíle pro rok 2021:  

Zajistit obsazení pozic zodpovědného politika a koordinátora MA21 po celý rok 2021 

a taktéž fungování a obsazení komise pro MA21, zajistit pravidelné schůzky. 

Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, Rada města Liberce 

SPLNĚNO 

Personální obsazení pozic zodpovědného politika a koordinátora pro MA21 a projekt 

Zdravé město setrvalo beze změn po celý rok 2021. Zajištěno bylo usnesením zastupi-

telstva města Liberec č. 158/2019 z 30. 5. 2019. Zodpovědným politikem MA21 a pro-

jektu Zdravé město byl Mgr. Jan Berki, Ph.D., koordinátorkou Monika Klemšová. Jed-

nání komise pro MA21 probíhala formou osobní, nebo online s ohledem na epidemio-

logickou situaci v souvislosti s pandemií covidu-19. Zápisy z jednání jsou veřejně do-

stupné na webu města. Proběhlo celkem pět jednání a jedna mimořádná porada. 

 

2. Plánování s veřejností 

Cíle pro rok 2021:  

V průběhu roku realizovat minimálně 2 veřejná projednání, kde budou zástupci města 

řešit s veřejností investice a záměry, stejně jako projednávat důležité projekty. Zástupci 

veřejnosti budou zapojeni do přípravy Strategie SML 2021+ a také tvorby Plánu udrži-

telné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030. V poslední čtvrtině 

roku 2021 se uskuteční Veřejné fórum, pokračovat by měl rozvoj systému osadních vý-

borů. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21, zodpovědný politik MA21, Rada města Liberce  

SPLNĚNO 

Proběhla řada akcí, například: 

 Finální veřejné projednání Strategie SML 2021+ a tvorby Plánu udržitelné městské 

mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030 online formou. 
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 Veřejné projednání k získání podkladů pro zadání urbanistické soutěže pro oblast 

Horská – U Pramenů (prezenční formou) a řada dalších veřejných projednání týka-

jících se stavebně architektonických aktivit na území města. 

 Veřejné fórum proběhlo 25. 10. 2021 v Domě kultury Liberec prezenční formou (viz 

příloha č. 4). K získaným podnětům se uskutečnila ověřovací anketa v tištěné i elek-

tronické formě s využitím Zpravodaje Liberec a elektronické platformy Mobilní 

rozhlas. 

 Dále proběhl například sběr podnětů občanů k tvorbě adaptační strategie pro Liberec 

formou elektronické ankety (do 31. 3. 2022). 

 

3. A) Prezentace činnosti – Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 

Cíle pro rok 2021: 

Průběžně doplňovat informace o aktivitách, pozvánky, novinky a zápisy z důležitých 

jednání, koordinovat webové stránky Zdravého města Liberec s FB stránkou Zdravého 

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

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

SPLNĚNO 

Webová sekce je průběžně aktualizována, jsou doplněny články, dokumenty, informace 

o proběhlých i plánovaných akcích (https://www.liberec.cz/cz/prakticke-infor-

mace/zdrave-mesto/). K informování veřejnosti je využíván také FB profil Zdravého 

města Liberec, je koordinován s FB profilem statutárního města Liberec. Webová 

stránka je doplňována průběžně vždy v návaznosti na aktuální dění. V roce 2022 se také 

více zaměříme na obsah webu k participativnímu rozpočtu a jeho aktualizaci. 

 

3. B) Prezentace činnosti – Výstupy a zprávy o činnosti MA21 v médiích 

Cíle pro rok 2021: 

V médiích 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 od-

dělení  

SPLNĚNO 

V řadě médií proběhly informace o aktivitách MA21 a to například: 

 V březnovém vydání Zpravodaje Liberec byl zveřejněn článek „Jak podpořit nemo-

torovou dopravu na Liberecku? Zúčastněte se veřejného projednání plánu udržitelné 

městské mobility“ s výzvou k zapojení občanů do tvorby nové strategie.  

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
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 V září vyšla ve Zpravodaji Liberec pozvánka na osvětovou akci pořádanou u příle-

žitosti „Evropského týdne mobility“ na náměstí Dr. E Beneše, v souvislosti s ní také 

informace o soutěži „Chodím pěšky“. 

 Informace o osvětové kampani „Světový den srdce“ v Liberci a jeho programu byly 

publikovány například na webu České televize v pořadu Události v regionech 29. 9. 

2021 (viz příloha č. 1).  

 Ve Zpravodaji Liberec 10/2021 vyšla zpráva pod názvem „Participativní rozpočet 

podruhé“, která informuje, že Liberec pořádá druhé kolo participativního rozpočtu, 

do kterého mohou občané podávat své návrhy. 

 Ve Zpravodaji Liberec 10/2021 byla také zveřejněna informace o konání Veřejného 

fóra 2021. 

 

4. Partnerství veřejné správy, nevládního a podnikatelského sektoru 

Cíl pro rok 2021: 

Realizace alespoň 1 aktivity, na které se budou podílet zástupci jednotlivých sektorů. 

Předpokladem je navázání spolupráce při tradičním „Evropském týdnu mobility“ a dal-

ších osvětových kampaních. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21  

SPLNĚNO 

V září 2021 proběhla osvětová kampaň „Evropský týden mobility“ na náměstí 

Dr. E. Beneše. Podařilo se propojit všechny tři sektory. Kampaň motivuje veřejnost 

k zamyšlení nad způsobem přepravy městem, bezpečností a hledáním zdravějších a eko-

logičtějších alternativ. Cílem je posun blíže k principům udržitelného rozvoje. Zapojen 

byl nevládní sektor – Klub českých turistů, Tým silniční bezpečnosti, BESIP se zku-

šební dráhou pro koloběžky, doplňkovým programem byla biketrialová show. Podnika-

telský sektor zastupovala společnost Cyklosport Kerda s poradenským stanovištěm pro 

cyklistiku a elektrokola, dále Bolt – provozovatel sdílených koloběžek, s výhodami 

a možnostmi sdílení osobních vozů seznamovala společnost Autonapůl. K dispozici 

bylo také stanoviště OlofeEnergy s informacemi o vozidlech na elektropohon. Veřejnou 

správu reprezentovaly bezpečnostní složky PČR, KÚ LK, stanoviště SML. Mimořádný 

zájem byl o stanoviště zdravotní prevence. Výhody MHD a pravidla využívání přestavil 

DPMLJ. 

 

5. Sledování a hodnocení procesu MA21 

Cíl pro rok 2021: 

Radou města bude schválen Akční plán zlepšování MA21 na rok 2021 a Výroční zpráva 

Zdravého města za rok 2020. Oba dokumenty dostane ZM pro informaci. 

Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, koordinátorka MA21, Rada města Liberec  
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SPLNĚNO 

Dokument Výroční zpráva 2020 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město a 

Akční plán zlepšování MA21 na rok 2021 byl schválen Radou města Liberec na řádné 

schůzi dne 6. 4. 2021 usnesením č. 304/2021. Následně bylo předloženo pro informaci 

Zastupitelstvu města Liberec na 4. zasedání dne 29. 4. 2021. 

 

6. Akce v rámci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji 

Cíl pro rok 2021: 

Zapojit se do organizace „Evropského týdne mobility 2021“ a nejméně jedné další osvě-

tové kampaně. Nově by to měla být akce „Světový den srdce“ (29. 9.), dlouhodobě roz-

víjet kampaň „Dost bylo plastu“ zaměřenou nejen na omezení využívání jednorázových 

plastů, ale obecně na předcházení vzniku odpadů. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21  

SPLNĚNO 

 U příležitosti „Evropského týdne mobility“ jsme zorganizovali 20. 9. 2021 hlavní 

program k této osvětové kampani na náměstí Dr. E. Beneše za účasti neziskového, 

podnikatelského i veřejného sektoru (viz bod 4 a přílohy č. 2 a 3), zajistili jsme druhý 

ročník soutěže „Chodím pěšky“ v termínu 22. 9. až 22. 10. 2021 včetně vyhodnocení 

a slavnostního předání cen (příloha č. 6). V souvislosti s kampaní jsme zajistili pu-

blicitu a podíleli se 23. 9. 2021 na akci Cyklojízda s Cyklisty Liberecka. 

 Podporou, propagací kampaně a individuálním zapojením se pracovníci SML zapo-

jili do akce „Ukliďme Česko“. Dále 15. 9. 2021 proběhl v parku nad Tržním náměs-

tím u Budyšínské ulice Dětský odpadový den pod vedením odboru ekologie a veřej-

ného prostoru. 

 Osvětová kampaň „Světový den srdce“ se setkala s velkým zájmem veřejnosti, což 

dokládá zaplněnost sálu na úvodní přednášce odborníků z oboru 29. 9. 2021 v sále 

MCU Koloseum (foto str. 1) a zájem České televize, tak i zcela obsazený sál během 

přednášky pro pracovníky SML v budově historické radnice. Akce pokračovala 

přednáškovým turné pro další cílové skupiny (senioři, sportovci) a výstavou „Sr-

deční záležitosti – Hrdinové dnešní doby“ autora Marka Musila v hale Nového 

magistrátu (příloha č. 5) 

 V rámci kampaně „Dost bylo plastu“ proběhlo šetření zaměřené na třídění odpadu 

v budově magistrátu, které ověřilo, že třídění a následné nakládání s vytříděným od-

padem je nedostatečné. Byly pořízeny záznamy a fotodokumentace, informace byla 

předána tajemníkovi úřadu. Aktivity orientované na školy proběhly pouze částečně 

ve formě jednání na půdě úřadu i škol, videokonference k metodice se zástupci 

NSZM a také s odbornou lektorkou, která by se v budoucnu měla do práce se ško-

lami zapojit. Vzhledem k celkové situaci a komplikacím způsobeným epidemií co-

vidu-19 neprobíhá příprava Fóra mladých dle plánu. Jedná se o dlouhodobý úkol. 
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7. Vzdělávání koordinátora a vzdělávací akce pro úřad 

Cíl pro rok 2021: 

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 úřed-

níky či zaměstnance úřadu dle aktuálního zájmu. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21  

SPLNĚNO 

 Koordinátorka Monika Klemšová se zúčastnila povinných certifikovaných školení 

Národní sítě Zdravých měst České republiky, a to Jarní školy a Letní školy NSZM, 

dále absolvovala tematické online semináře NSZM a Cenia. 

 V souvislosti se „Světovým dnem srdce“ proběhla 27. 10. 2021 osvětová akce pro 

pracovníky statutárního města Liberec zaměřená na prevenci kardiovaskulárních 

chorob, zdravý životní styl a poskytnutí pomoci v prvních pěti minutách náhlé sr-

deční nebo jiné akutní zdravotní příhody. 

 

Plnění plánu progrese 

1. Nové kampaně 

Cíl pro rok 2021: 

 Zapojení do iniciativy „Světový den srdce“ 

Odpovědnost: koordinátorka MA21  

SPLNĚNO 

(Podrobnosti viz str. 7 bod 6, příloha č. 5 a foto str. 1) 

 

 Vzdělávací akce pro veřejnost „Hospodaření s vodou“ 

Odpovědnost: koordinátorka MA21  

NESPLNĚNO 

Vzhledem k situaci ohledně šíření nákazy covid-19 a pravděpodobnosti nízké účasti se 

seminář neuskutečnil. Finanční prostředky by nebyly vynaloženy účelně. Počet akcí byl 

celkově omezen. Realizace semináře je stále v plánu, snad se jej podaří zrealizovat 

v roce 2022. 

 

2. Fórum mladých 

Cíl pro rok 2021: 

Prostřednictvím Mladého fóra bychom chtěli navázat spolupráci se školami a podpořit 

mladé lidi k aktivnímu zapojení do řešení různých témat dotýkajících se města a společ-

nosti. Pro rok 2021 jsme jako téma vybrali preventivní opatření proti nadužívání plastů 
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a obecně vznik odpadů. Cílem je získat od dětí a mládeže co nejširší zpětnou vazbu, zapojit 

je do řešení problému a získat od nich náměty ke zlepšení. Využijeme metodickou pomoc 

Národní sítě Zdravých měst k zajištění optimální organizace a úspěšného průběhu. 

Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, koordinátorka MA21  

NESPLNĚNO 

Aktivity orientované na školy proběhly pouze částečně ve formě společných jednání na 

půdě úřadu i škol, videokonference k metodice se zástupci NSZM a také s odbornou lektor-

kou, která by se v budoucnu mohla do práce se školami zapojit. Vzhledem k celkové epi-

demické situaci a kapacitním důvodům koordinátorky i zodpovědného politika neprobíhá 

příprava Fóra mladých dle plánu. Jedná se o dlouhodobý úkol, který bude pokračovat (viz 

plán progrese na rok 2022). 

 

3. Nastavení systému participativního rozpočtu 

Cíl pro rok 2021: 

V roce 2021 budou dokončeny projekty prvního ročníku participativního rozpočtu. Dokon-

čeno bude také kolečko získávání zpětné vazby. Závěrem celého procesu bude vyhodnocení 

prvního ročníku a návrhu na úpravy pravidel, procesů a také vyhodnocování. Tím bude na-

staven celý systém pro následné ročníky. 

Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, koordinátorka participativního rozpočtu  

SPLNĚNO 

Podařila se zrealizovat většina projektů z předchozího ročníku. Jeden z větších projektů má 

bohužel v realizaci zpoždění a nepodařilo se zcela včas poskytovat o tomto posunu infor-

mace. Po vyhodnocení zpětné vazby od vzorku hlasujících, navrhovatelů a realizátorů byla 

schválena aktualizovaná pravidla pro další ročník. SW zajištění akce, web, podací formu-

láře, hlasování atd. probíhá nově na platformě Mobilní rozhlas. Došlo také ke změně koor-

dinátora participativního rozpočtu. 

 

4. Zapojení osadních výborů 

Cíl pro rok 2021: 

Návrhy na zapojení výborů budou verifikovány pomocí kulatého stolu, který bude nasta-

ven periodicky. Alespoň některá z verifikovaných opatření budou v roce 2021 realizo-

vána. 

Odpovědnost: zodpovědný politik, vedoucí kanceláře primátora 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Osadní výbory byly diskutovány na dvou zasedáních komise, a to v dubnu a březnu. Před-

seda komise je také zván na setkání s osadními výbory, které pořádá primátor města za 



10 
 

přítomnosti ředitele TSML. Na setkáních jsou probírány nejprve podněty týkající se pře-

devším údržby či opravy chodník a silnic. Ve druhé části je vždy prostor věnován otázkám 

právě budoucnosti výborů. Diskutováno bylo zapojování osadních výborů do rozhodování 

města. Výstupy z diskusí byly reflektovány v příslušném bodu v plánu progrese. 

Další události a zprávy o naplňování principů MA21 a Zdravého města Liberec naleznete 

na webové stránce aktualit: https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/ak-

tuality/ 

 

Naplňování kritérií MA21 

Cíl pro rok 2021: 

Splnění kritérií kvality MA21 pro kategorii D.  

SPLNĚNO 

Dokladování činnosti MA21 v kategorii D bylo dokončeno 21. 11. 2021 a je přístupné v infor-

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

Složení komise pro místní Agendu 21 v roce 2021 

Veřejný sektor 

Mgr. Jan Berki, Ph.D. předseda komise a zodpovědný politik MA21 a ZM 

Ivana Hujerová koordinátorka neziskového sektoru a MA21, KÚ LK  

Neziskový sektor 

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

František Homolka občan 

Podnikatelský sektor 

Lumír Vadovský M&M reality 

Tajemnice komise 

Monika Klemšová koordinátorka MA21, specialista pro zapojování veřejnosti, SML 

pravidelní hosté (nečlenové) 

Ing. Radka Loučková Kota-

sová 
náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace 

Ing. Michaela Maturová vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, SML 

Ing. Jiří Mejsnar vedoucí odboru kancelář primátora, SML 

Ing. Helena Gajdošová koordinátorka participativního rozpočtu, SML 

Mgr. Steinzová Barbara vedoucí oddělení rozvojové koncepce, SML 

Mgr. Monika Kumstová manažerka oddělení rozvojové koncepce, SML 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/
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Členství v NSZM ČR má pro statutární město Liberec následující přínosy:  

 

 bezplatné poskytování konzultací, metodické podpory, poskytování facilitátora na akce, 

vzdělávací a tematické semináře pro politiky, koordinátory a pracovníky úřadu 

 sdílení dobré praxe a možnost konzultace konkrétních problémů s dalšími obcemi, 

 akreditovaná školení pro koordinátora MA21, zodpovědného politika a další zájemce, 

 možnost vlastní prezentace zkušeností SML širšímu okruhu obcí.

 

Příklady nabídek seminářů NSZM: 

 Jarní, letní, podzimní škola Zdravých měst pro koordinátory MA21 (3 školení v prů-

běhu roku, součástí je program pro zodpovědné politiky a zástupce vedení měst), 

 Udržitelná energetika – finance a příležitosti pro města, 

 Prevence závislostí dětí a mládeže, 

 Strategie kvalitně a levně ve Zdravých městech, 

 Komunitní crowdfunding, 

 eAnkety a dotazníky v mobilu, 

 Online indikátory a benchmark pro Zdravá města, 

 Školství a participace mládeže, 

 Zapojování veřejnosti – Fórum Zdravého města, 

 Online Zásobník projektů – Akční plán – Strategie, 

 Umění ve veřejném prostoru, 

 Památky a rozvoj měst, 

 Zeleň v územním plánování – zkušenosti z Brna, 

 eRozvojovna a další 

 

Kromě školení a seminářů probíhají také debaty a tematická setkání s odborníky a zástupci 

dalších municipalit, a to v prezenční i online formě. 

Kompletní seznam je k dispozici zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/tv 

 

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  

https://www.zdravamesta.cz/cz/tv
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Příloha č. 1 – Světový den srdce v Liberci 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-

praha/221411000140929/  
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Příloha č. 2 – Evropský týden mobility v Liberci 2021  

(pozvánka Zpravodaj, sociální sítě, mailing, plakátovací plochy) 

 

 



14 
 

Příloha č. 3 – Fotodokumentace – Evropský týden mobility 2021 

 

 

Příloha č. 4 – Veřejné fórum 2021 

  



15 
 

Příloha č. 5 – Světový den srdce, výstava „Srdeční záležitosti – Hrdinové dnešní doby“ 
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Příloha č. 6 – Soutěž „Chodím pěšky“ – předání cen výhercům 
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AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2022 

Na úvod plánu na rok 2022 je potřeba uvést, že se jedná o rok, v němž se na podzim konají 

komunální volby. Toto je reflektováno v některých bodech, neboť realizace by z části připadla 

na nové vedení města. 

PLÁN STABILIZACE 

1. Institucionální zakotvení  

Cíle pro rok 2022:  

Pozice koordinátora, zodpovědného politika a také komise pro MA21 a jejího předsedy musí 

být do voleb na podzim roku kontinuálně 2022 obsazené. Pozice zodpovědného politika a také 

komise pro MA21 budou obsazeny co nejdříve po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Jednání 

komise budou, vyjma prázdninového období, probíhat zhruba jednou za dva měsíce, nebo dle 

potřeby, a to v rovině osobní, nebo online formou.  

Odpovědnost: zodpovědný politik a koordinátorka MA21, předseda komise, rada města 

 

2. Plánování s veřejností 

Cíle pro rok 2022:  

V průběhu roku budou realizována minimálně 2 veřejná projednání, kde budou zástupci města 

řešit s veřejností investice a záměry nebo projednávat důležité projekty. Tématem pro veřejnou 

diskusi by mohly být plánované projekty v rámci nástroje ITI. Veřejná diskuse by se měla konat 

ke konci roku 2022, aby mohla sloužit jako podklad pro nové vedení města k případné aktuali-

zaci tzv. zásobníku projektů. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21, zodpovědný politik MA21, rada města 

 

3. Aktuální webové stránky s informacemi o MA21 

Cíle pro rok 2022: 

Je nutné webové stránky nadále průběžně doplňovat, zveřejňovat pozvánky na akce, novinky, 

informace o aktivitách a zápisy z důležitých jednání. Zároveň budeme koordinovat webové 

stránky Zdravého města Liberec s facebookovou stránkou Zdravého města Liberec, aby dochá-

zelo k lepšímu šíření informací o kampaních a dalších akcích souvisejících s MA21. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21, tiskové oddělení 

 

4. Prezentace činností a výstupů MA21 v médiích 

Cíle pro rok 2022: 

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

2 budou otištěny ve Zpravodaji Liberec.  
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Odpovědnost: specialistka pro zapojování veřejnosti a koordinátorka MA21, tiskové oddělení 

 

5. Partnerství veřejné správy, nevládního a podnikatelského sektoru 

Cíle pro rok 2022: 

Dojde k realizaci alespoň 1 aktivity, na které se budou podílet zástupci jednotlivých sektorů. 

Předpokladem je, že bude opět navázána spolupráce při tradičním „Evropském týdnu mobility“ 

a dalších osvětových kampaních. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

 

6. Hodnocení procesu MA21 

Cíle pro rok 2022: 

Radou města bude schválen Akční plán zlepšování MA21 na rok 2022 a Výroční zpráva Zdra-

vého města za rok 2021. Dokument dostane Zastupitelstvo města pro informaci. 

Odpovědnost: zodpovědný politik a koordinátorka MA21, rada města 

 

7. Akce v rámci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji 

Cíle pro rok 2022: 

Zapojíme se do kampaně „Evropský týden mobility 2022“ (16. – 22. 9.) a osvětové kampaně 

„Světový den srdce“ (29. 9.) 

Odpovědnost: předseda komise a koordinátorka MA21 

 

8. Vzdělávání koordinátora 

Cíle pro rok 2022: 

Koordinátorka se zúčastní nejméně 2 akreditovaných vzdělávacích kurzů a školení Národní sítě 

Zdravých měst ČR. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

 

9. Participativní rozpočet 

Cíle pro rok 2022: 

V roce 2022 budou průběžně aktualizovány webové stránky participativního rozpočtu. V první 

polovině roku proběhne hodnocení podaných návrhů a jejich případné dopracování. Dále pro-

běhne představení projektů a v neposlední řadě také hlasování veřejnosti. První projekty budou 

předány do realizace. 

Odpovědnost: předseda komise, koordinátorka participativního rozpočtu, rada města 
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PLÁN PROGRESE 

A. Rozvoj osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji 

Cíle pro rok 2022: 

Zajistíme osvětovou aktivitu k problematice sucha a hospodaření s vodou vzdělávacím semi-

nářem pro veřejnost. V souvislosti s problémem změny klimatu je nutné provést řadu opatření 

s cílem zlepšení hospodaření a zadržování vody v krajině. Opatření jsou nutná nejen v oblasti 

velkých územních celků, ale také na úrovni domácností, je proto vhodné poskytnout občanům 

informace a tipy pro jednoduché i sofistikovanější řešení v běžných domácnostech nebo při 

řešení nové zástavby. 

Dále budeme rozvíjet kampaň „Dost bylo plastu“ zaměřenou především na omezení využívání 

jednorázových plastů. Kampaň bude probíhat jednak na úrovni informačních aktivit pro veřej-

nost, jednak na úrovni magistrátu. Téma by mohlo být využito také pro spolupráci na úrovni 

školských parlamentů. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

 

B. Rozvoj dovedností zaměstnanců úřadu  

Cíle pro rok 2022: 

Na základě poptávky vyvolané akcí „Světový den srdce“ bude pro pracovníky SML zajištěna 

možnost praktického proškolení a nácviku základních dovedností při poskytnutí první pomoci. 

Odpovědnost: koordinátorka MA21 

 

C. Koncept rozvoje práce s osadními výbory  

Cíle pro rok 2022: 

Do červnového zasedání zastupitelstva města bude předložen minimálně pro informaci mate-

riál, který nastíní principy ustavování osadních výborů a možnosti spolupráce s nimi. Tento 

materiál bude sloužit jako podklad pro rozhodování budoucího zastupitelstva a vedení města, 

aby mohl být systém spolupráce nastaven co nejdříve. 

Odpovědnost: zodpovědný politik, předseda komise 

 

D. Koncept využití Fóra mladých  

Cíle pro rok 2022: 

Během roku získáme zkušenosti účastí na fóru mladých v jiné obci, případně je získáme zpro-

středkovaně diskusí s realizátory. Cílem je předložit koncept zapojení fóra mladých do aktivit 

k participaci občanek a občanů Liberce tak, aby ten mohl být v následujícím roce realizován 

před veřejným fórem. 

Odpovědnost: předseda komise 
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E. Koordinátor participace  

Cíle pro rok 2022: 

V rámci komise proběhne vyhodnocení zajištění participace ze strany úřadu. Toto vyhodnocení 

bude provedeno také v kontextu zařazení participativního rozpočtu mezi nástroje participace 

občanek a občanů Liberce a také v kontextu procesního a personálního auditu. Výstupem by 

mělo být doporučení pro zajištění systémové podpory participace. 

Odpovědnost: zodpovědný politik, předseda komise 

 

 

 

 

 


