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1. PROVÉST AUDIT UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Termín: 2019 

Odpovědnost: koordinátor a politik ZMČ 

Spolupráce: zaměstnanci MČ, výbory a komise 

Anotace: Audity udržitelného rozvoje slouží je nástroj k sebehodnocení fungování Zdravého 

města. Jedná se o online nástroj k vyhodnocení slabých míst v 10 tématech udržitelného 

rozvoje. 

Informace z jednotlivých sekcí auditů UR mohou být následně využity pro postup v místní 

Agendě 21 (metoda kvality udržitelného rozvoje). Cílem MČ Praha-Dolní Měcholupy je 

provést audit UR alespoň jednoho témata udržitelného rozvoje. 

Témata UR: 

• Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

• Životní prostředí 

• Udržitelná výroba a spotřeba 

• Doprava 

• Zdraví 

• Místní ekonomika a podnikání 

• Vzdělávání a výchova 

• Kultura a volný čas 

• Sociální prostředí 

• Globální odpovědnost 

Indikátor: schválení auditu UR experty ve spolupráci s NSZM 

2. USPOŘÁDAT MIN. JEDNU OSVĚTOVOU KAMPAŇ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 

Termín: 21. 9. 2019 

Odpovědnost: koordinátor a politik ZM 

Spolupráce: úřad, KSŠZ, KKS 

Anotace: Městská část se v roce 2018 připojila k projektu MHMP Čistá mobilita pro Prahu. 

V rámci této kampaně bude uspořádán Den bez aut 2019 v Dolních Měcholupech. 

Další osvětové akce, které je možné v průběhu roku uspořádat jsou: Den Země, Dny bez 

úrazů, Den bez tabáku, Dny zdraví, akce v rámci Evropského týdne mobility. 

Indikátor: plakát, tisková zpráva, fotodokumentace 

3. PŘIPOJIT SE K AKCI „DO PRÁCE NA KOLE“ 

Termín: květen 2019 

Odpovědnost: koordinátor ZM, úřad 
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Anotace: Dolní Měcholupy se pravidelně účastní kampaně Do práce na kole, která probíhá 

každoročně v měsíci květnu. 

Indikátor: výstupy z online rozhraní pro kampaň Do práce na kole 

4. LOGO ZDRAVÝCH DOLNÍCH MĚCHOLUP 

Termín: do konce 2019 

Odpovědnost: koordinátor a politik ZM 

Spolupráce: KSŠZ 

Anotace: MČ Praha-Dolní Měcholupy se rozhodla vyhlásit soutěž po návrh podoby loga 

Zdravých Dolních Měcholup. Logo bude sloužit k propagaci programu Zdravé město 

v Dolních Měcholupech. 

Indikátor: logo 

5. ABSOLVOVAT AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ FORMOU ŠKOL ZDRAVÝCH MĚST 

Termín: dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2019 (jarní, letní a podzimní škola) – akreditace 

MV ČR 

Odpovědnost: koordinátor ZM 

Anotace: Koordinátor je povinen dle metodiky NSZM ČR zvyšovat svoji kvalifikaci. 

Indikátor: zprávy z pracovních cest, certifikáty 

6. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

Termín: květen 2019 

Odpovědnost: koordinátor ZM 

Anotace: Pořádání kulatého stolu, veřejného fóra nebo jiné participace s občany 

Indikátor: plakát, tisková zpráva, fotodokumentace 

7. PŘEDLOŽIT PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PRO ROK 2020 

Termín: prosinec 2019 

Odpovědnost: koordinátor ZM 

Anotace: Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM. Důraz klade na 

inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoli 

rozvíjejí.  
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Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše 

rozpočtu z rozpočtu města a pro přípravu žádostí o granty/dotace. 

Indikátor: schválení radou 

8. VSTOUPIT DO KATEGORIE „ZÁJEMCI“ MA21 

Termín: nejpozději do 30. 11. 2019, kdy se uzavírá příjem registrací 

Odpovědnost: koordinátor ZM 

Anotace: Pro vstup do kategorie Zájemci místní Agendy 21 je nutné se registrovat do 

informačního systému MA21, ustanovit kontaktní osobu pro MA21 a 1x za rok (v případě 

nepostoupení do další kategorie) potvrdit zájem MČ setrvat i nadále v kategorii Zájemci. 

Indikátor: registrace, ustanovení kontaktní osoby 

 

 

 

 

Zpracovala: Barbora Dubská, koordinátorka ZM 

Schválil: Mgr.A. Jiří Jindřich, politik ZM 


