
 

 

 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2022  
PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 

V HODONÍNĚ 
 

 

Co je Akční plán zlepšování PZM a MA21?  
Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování na 

nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu 

dosáhnout a kam by se měl proces posunout.  
Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.  

Důraz je kladen zejména na inovace – tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, 

případně se jakkoli dále rozvíjejí/prohlubují. 

 

 

Návrhy na zlepšování: 

 

1. Uspořádání akreditovaného školení pro úředníky města „MA21“ - přesunuto z 2021 

z důvodu covid 

Termín: do 30. 10. 2022 

Zodpovědnost:  EaF, koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: vedení města, NSZM 

 

Indikátory: 

 větší povědomost úředníků o PZM a MA21 jako metody kvality veřejné správy 

 zvýšení kvality komunikačních dovedností a komunikace s veřejností 

 
 

 

2. Pořádání školního fóra- přesunuto z 2021 z důvodu covid 

Termín: do 30.6.2022 

Zodpovědnost: OŠaS, koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: vedení města, NSZM  

 

Indikátory: 

 vedení žáků k zájmu o veřejné dění, aktivní zapojení do změn ve škole a jeho okolí 

 vytvoření si vztahu k místu kde žijí a ukázat jim, že při aktivitě mohou mnohé změnit 

 

 

3. Realizace nové výzvy - 10 000 kroků  

Termín: od 1. 4. 2022 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: vedení města, Partnerství pro městskou mobilitu 

 

 

Indikátory: 

 celostátní výzva kdy po dobu jednoho měsíce se budou zájemci o tuto výzvu dopravat pěšky po 

většinu dne. 

 environmentální téma k udržitelné mobilitě. Zlepšuje kvalitu život, snižuje emise dopravy, snižuje 

investice a náklady na údržbu silnic 



 

 

4. Zpracování komunikační strategie pro městskou mobilitu + akční plán  

Termín: do 31. 12. 2022 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: ORM, vedení města, Partnerství pro městskou mobilitu 

 

 

Indikátory: 

 Cílem je  intervence ke změně chování v oblasti mobility, motivace občanů k tzv. „rozumné/ 

promyšlené mobilitě“. Naučit se organizovat každodenní aktivity efektivném způsobem, především 

pokud jde o náklady na energie a ochranu životního prostředí.  

 Postupné zapojování všech cílových skupin ve městě, které vyhcázení z metod segmentace postojů 

veřejnosti k městu. 

 Definice nabízených služeb a možností v oblasti mobility ve městě. 

 

 

 

5. Naučná stezka „ Po stopách TGM“  

Termín: do 31. 12. 2022 

Zodpovědnost: OKaSM 

Spolupráce: vedení města, Muzeum TGM 

 

 

Indikátory: 

 Naučná stezka „Po stopách TGM“ je věnována osobě Tomáše Garrgiua Masaryka. Záměrem je 

vybudovat ve městě stezku, která by „spojovala“ místa, která Masaryk v Hodoníně historicky navštívil 

v červnu roku 1924. 

 Podpoří se tak myšlenka zviditelnit osobnost Masaryka nejen místím občanům, ale také žákům 

základních a studentům středních škol, turistům a návštěvníkům města. Stezka přiblíží život TGM, 

vyzvedne propojení a vliv Masaryka na další slovenské osobnosti. Koncipovaná bude do 11 zastavení 

a podpořena propagačním materiálem- brožurou. Současně je výhledově plánováno trasu 

přesunout i do platformy mobilních průvodců – aplikace. 

 Realizací tohoto záměru město podpoří rozvoj cestovního ruchu a přispěje u uchování historického 

významu a odkazu místních rodáků.  
 realizací stezky tak město podpoří jeden z investičních návrhů na projekty v Prováděcím dokumentu 

ke Strategii cestovního ruchu (aktuálně do r. 2025), který realizaci vzniku stezky uvádí jako prioritní 

aktivitu.  

 Sekundárně tak bude podpořena i snaha o budování image města „Hodonín – rodiště TGM“.  

 

 

 

6. Komentované prohlídky města 

Termín: do 31. 10. 2022 

Zodpovědnost: OKaSM,TIC 

Spolupráce: Muzeum TGM 

 

 

Indikátory: 

 možnost občanům / turistům poznat město z historického pohledu (prohlídky na určité 

historické téma / oblast)  

    prohlídky budou doplněny o výstup na radniční věž tzv. „ptačí perspektivy“.  



 

 

7. Komunitní výsadby stromů 
Termín: do 30. 11. 2022 (jarní výsadba, podzimní výsadba) 

Zodpovědnost:  oddělení zeleně 
Spolupráce: vedení města, koordinátor PZM a MA21, Tespra s.r.o., Odborný arboristický dozor 
 
Indikátory: 

         Zapojení občanů do komunitních výsadeb stromů v oblastech zasažených tornádem, ale i na 
jiná místa ve městě, kde je potřeba jejich obnova 

         Propojení a zapojení města s občany v rámci komunity, podpora a zvýšení vztahu k místu  kde 
žijí. 

 Přibližný počet stromů, které se vysadí- 2x 70 ks 
 
 

8. Podpora třídění odpadů 
Termín: celoročně 
Zodpovědnost:  oddělení zeleně 
Spolupráce: vedení města, koordinátor PZM a MA21, Tespra s.r.o. 
 
Indikátory: 

         Pravidelné zapojování občanů do kvalitnějšího třídění odpadů 

        Podpora této aktivity novými informačními cedulemi, propagačními materiály, eko-edukace 
v ZŠ a MŠ 

  Častější vývoz tříděných komodit 
 

 
 

 

 

 

 


