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 Základní informace o projektu Zdravé město a MA21 

Projekt Zdravé město 

Projekt Zdravé město (dále jen ZM) je mezinárodním projektem, jejž iniciovala OSN – Světová 

zdravotní organizace (WHO) v roce 1988. Během patnácti let se do projektu zapojilo přes 1300 

Zdravých měst, obcí a regionů ve 30 evropských zemích. Po roce 1989 se myšlenky 

uvedeného projektu začaly realizovat i v ČR. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst 

asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). NSZM ČR má 134 členů, s 

regionálním vlivem na 2558 měst a obcí, ve kterých žije 6,089 milionu obyvatel (57 % populace 

ČR). Zdravé město, obec, mikroregion, kraj je prestižní označení pro municipalitu, která je 

aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město. Ačkoliv ZM má organizační 

zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“, jedná se zejména o projekt komunitní – otevírá 

prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. ZM podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu 

strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví a aktivně se 

ptá svých obyvatel na jejich názory. 

 

Místní Agenda 21 

Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit 

dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální 

podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla 

přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je 

proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a 

regionů. Místní Agenda 21 (MA21) prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 

strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá 

zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem 

ani vládním nařízením a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů: 

neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z 

oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de 

Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa. 

 

Národní síť zdravých měst České republiky 

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) je asociací municipalit v České republice, 

která má podporovat praktickou realizaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvalitu života v 

podmínkách obcí, měst a krajů. NSZM byla založena roku 1994 s cílem podporovat kvalitu 

veřejné správy na místní a regionální úrovni pomocí zavádění mezinárodně uznávaných 

postupů (Projekt Zdravé město, MA21, atd.) NSZM je certifikována ze strany Světové 

zdravotní organizace (WHO) a poskytuje svým členům odbornou platformu pro zajištění 

spolupráce, poskytování informací a služeb. 
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 Projekt Zdravé město Nový Jičín a MA21 

Členství města Nový Jičín v NSZM schválilo Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 5. 

3. 2015 (usnesení ZM č. 66/2/2015). 

Politické a organizační zázemí: 

• Politik Zdravého města a MA21 

Mgr. Ondřej Syrovátka – místostarosta města Nový Jičín 

V předchozích letech byl politikem projektu Zdravé město a MA21 místostarosta Mgr. Ondřej 

Syrovátka. Zastupitelstvo města jej do této funkce poprvé jmenovalo 05. 03. 2015. Dne 

24.10.2022 jej zastupitelstvo do funkce politika Zdravého města a MA21, jmenovalo i pro nové 

volební období.  

Politik zastřešuje základní procesy v rámci Zdravého města a MA21 navenek. Aktivní 

spolupráce politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. Odpovídá za 

strategickou část projektu, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. 

• Koordinátorka Zdravého města a MA21 

Mgr. Lucie Kuběnová – referentka Odboru rozvoje a investic 

Koordinátorkou projektu Zdravého města a MA21 Nový Jičín byla Mgr. Lucie Kuběnová, která 

byla do funkce jmenována usnesením z 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, 

konaného dne 4. 3. 2019 s číslem usnesení 59/Z3/2019. 

Novou koordinátorkou Zdravého města a MA21 byla jmenována Bc. Markéta Jánošíková na 

základě usnesení číslo 97/2Z/2022 z 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 

19.12.2022. 

Koordinátor Zdravého města a MA21 je pracovníkem úřadu, který procesy Zdravého města a 

MA21 komplexně sleduje, vyhodnocuje a přináší potřebné podněty a inovace. Hlavním úkolem 

koordinátora je aktivní zájem o problematiku MA21, pracovní píle, samostatnost a schopnost 

vyjednávat. 

• Komise Zdravého města Nový Jičín a MA21 

Usnesením Rady města Nový Jičín byla dne 3. prosince 2018 jmenována Komise Zdravého 

města Nový Jičín a MA21 (usnesení RM č. 18/R2/2018). Komise je poradním orgánem rady, 

který odborně a manažersky dohlíží na procesy Zdravého města a MA21. Vyslovuje se ke 

koncepčním i operativním otázkám, jež mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu 

života ve městě. Aktivně spolupracuje na rozvoji Zdravého města a MA21 ve městě. V roce 

2022 se komise sešla celkem pětkrát. V komisi jsou zastoupeni aktivní občané zastupující 

podnikatelský a neziskový sektor i státní správu. 

Členové: 

• Daniel Fojtík  

• Miroslava Chmelařová  

• Lenka Chobotová  
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• Dalibor Janošek  

• Jiří Klein  

• Jaroslav Perútka  

• Zuzana Rosová  

• Monika Vindišová  

• Radka Filipíková  

• Gabriela Hanáková 

• Lucie Jančařiková  

• Eva Kukolová 

• Jan Macháček 

• Petra Perútková 

• Dan Šmajstrla 

• Eva Valentová 

• Martina Vrbová 

Tajemník komise: 

Lucie Kuběnová – koordinátorka Zdravého města a MA21 

Koncem roku 2022 proběhly komunálních volby a na základě Usnesením Rady města Nový 

Jičín č. 40/2R/2022 byla dne 9. 11.2022 jmenována nová Komise Zdravého města a MA21. 

Předsedou komise byl zvolen p. Jiří Adamec.  

Členové komise:  

 Dominik Vašenda 

 Jiří Adamec 

 Jana Holáňová 

 Dan Šmajstrla 

 Matyáš Kuchařík 

 Jiří Klein 

 František Knop 

 Dalibor Janošek 

 Jan Macháček 

 Julie Bílková 

 Šárka Sochorová 

 Monika Krutílková 

Tajemník komise:  

Markéta Jánošíková – koordinátorka Zdravého města a MA21 

Zhodnocení aktivit a kampaní za rok 2022 

Kampaň Daruj krev se Zdravým městem 

V průběhu celého měsíce května probíhala ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Nový Jičín 

kampaň Daruj krev se Zdravým městem, jejímž cílem bylo motivovat občany, aby pomohli 

zajistit dostatečnou zásobu krve a krevních složek pro pacienty. Drobné odměny od Zdravého 
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města obdrželi všichni dárci, kteří si pro darování krve zvolili některý z těchto termínů: 3., 10., 

17., 24 či 31. května (jednalo se o květnové úterky). V předešlém roce byly motivování 

především prvodárci. V roce 2022 se Zdravé město rozhodlo odměnit každého dárce, který se 

rozhodl darovat krev v jednom z květnových úterků. Speciální bonus v podobě velkého balíku 

Bezva müsli bylo připraveno pro ty, kteří přišli darovat krev v tričku s potiskem kampaně Do 

práce na kole, čímž došlo k propojení těchto dvou kampaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň Do práce na kole 

Letos se konal již 12. ročník celorepublikové kampaně podporující udržitelnou mobilitu tím, že 

motivuje lidi k tomu, aby při cestě do práce nechali auta doma a přepravovali se do práce na 

kole, na koloběžce, na skateboardu, in-linech, pěšky nebo poklusem. 

Po dvou ročnících, které byly citelně zasažené protiepidemiologickými opatřeními, se opět 

jednalo o kampaň více se blížící podobě, na jakou jsme byli zvyklí dříve. Některé „COVIDem“ 

osvědčené změny se však zachovaly. Letos se tak mohli bez problému zapojovat lidé 
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pracující v režimu home office, kteří mohli zaznačovat své volnočasové trasy. Tak jako každý 

rok byl květen měsícem, kdy mohli účastníci kampaně jezdit a chodit do práce na vlastní 

pohon, mohli si také zapisovat své jízdy a trasy vykonané ve volném čase. Oproti 

předešlému roku kdy se do výzvy připojilo 20 200 účastníků a účastnic, byla letošní rok účast 

ve výzvě rekordní. Počet zapojených byl 24 695 účastníků a účastnic z celého Česka.  

Město Nový Jičín se do kampaně zapojilo již osmým rokem. Opět mohly soutěžit 2 – 5 

členné týmy. Účastníci si během celého měsíce května poctivě zapisovali nachozené, najeté 

kilometry či domácí cvičení. Za město Nový Jičín se do akce Do práce na kole celkem 

registrovalo 33 týmů s celkovým počtem 136 účastníků. A společně zdolali vzdálenost o 

délce 31 425 km.  

Poděkování patří partnerům, kteří akci podpořili: Allianz pojišťovna – Šarady & Šrámková, 

BESIP, Cukrárna a kavárna Sauro, Chata Svinec, Jesenický pramen, K – Bikes, spol. s r.o., 

Nemocnice AGEL Nový Jičín, Občerstvení K+K, Optika Lenka, Proficio Active, Rodinné 

centrum Provázek, Solná jeskyně Siesta, Město Nový Jičín a Zdravé město Nový Jičín. 

 

 Kampaň Ukliďme Česko 

Město Nový Jičín se pravidelně připojuje ke kampani „Ukliďme svět/ukliďme Česko. Tato 

kampaň je dobrovolnickou úklidovou akcí, která probíhá na území celé České republiky (a 

dokonce i na pár místech mimo ní). Cílem této kampaně je uklidit nelegální černé skládky a 

nepořádek.  
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V sobotu 2. dubna 2022 se v rámci této akce zapojilo 40 dobrovolníku do jarního úklidu 

koryta Jičínky. Ruku k dílu připojili mimo jiné klienti chráněného bydlení ARCHA, novojičínští 

skauti, školáci z místních ZŠ, členové Komise Zdravého města a MA21, a také několik 

našich nových spoluobčanů z Ukrajiny.  I přes mínusové teploty se nenechali odradit a 

společnými silami nasbírali přes 800 kg odpadu. Nouze nebyla o starý nábytek a 

dobrovolníci bohužel narazili i na injekční stříkačky, s jejichž likvidací pomohla Městská 

policie Nový Jičín. Na závěr celé akce bylo připraveno pohoštění v podobě gulášové polévky, 

baget a teplého čaje v žilinském přístřešku.  

 

Evropský týden mobility 

Zdravé město Nový Jičín se letos opět připojilo k Evropskému týdnu mobility, který probíhal od 

16. do 22. září 2022. Hlavním smyslem kampaně bylo podpořit změnu chování ve prospěch 

aktivní mobility, veřejné dopravy a dalších nízkoemisních dopravních řešení. Tématem pro rok 

2022 bylo „lepší spojení“.  

V rámci pořádaných akcí se občané mohli zúčastnit třeba oblíbené Podzimní cyklojízdy, která 

proběhla v pátek 16. září. Startovalo se na Horním nádraží, pokračovalo se společně po 

cyklostezce Koleje a novém mostě, který spojuje tropické údolí s cílovou lokalitou Čerťák. Na 

Čerťáku byl připraven doprovodný program.  

Příznivci cyklistiky a aktivní chůze se také mohli v záři zdarma registrovat do Zářijové výzvy 

Do práce na kole, která je zaměřena na jednotlivce. Cílem této výzvy bylo připomenout, že se 

dá do práce dopravovat i bez škodlivých emisí. A zároveň výzva motivovala i k fyzické aktivitě. 

Výzva se konala od 12. do 25. září 2022. 
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Další motivací k tomu aby lidé nechali svá auta doma a k přepravě využili raději kolo, 

veřejnou dopravu nebo chůzi, byl týden MHD zdarma. Po dobu celého týdne Evropské 

mobility mohli občané Nového Jičína využívat MHD zdarma. V tomto týdnu dne 22. září 2022 

proběhl, také Den bez aut. Tento den nejvíce upozorňoval na to, jaký dopad mají výfukové 

plyny na životní prostředí.  

V rámci Evropského týdne mobility také proběhl 19. září v aule Městského úřadu Nový Jičín 

seminář na téma Buďme ve spojení. Seminář byl zaměřen na to, jak a proč zapojovat 

občany do plánovacích a   rozhodovacích procesů.  
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Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování 

Veřejné projednání Smetanovy sady 

Dne 18.05.2022 od 15:00 v aula radnice MěÚ proběhlo veřejné projednání studie revitalizace 

Smetanových sadů v Novém Jičíně. Občané města měli možnost seznámit se s návrhem 

této studie, který řeší celkové zhodnocení stavu parku, navržení úprav vedoucí ke zkvalitnění 

povrchů, sadových úprav a funkčního členění s odkazem na historii parku. Před plánovanou 

úpravou veřejného prostranství byli občané města zapojeni do přípravy této studie, a to tak, 

aby výsledné úpravy reagovaly na potřeby návštěvníků parku. 

 

Veřejné projednání Horní nádraží 

Ve středu 01.06.2022 od 15:00 v aule MěÚ proběhla prezentace studie revitalizace areálu 

bývalého Horního nádraží. Občané měli možnost seznámit se s novou koncepcí 

urbanistického a architektonického řešení tohoto veřejného prostranství. Samotná 

revitalizace je rozdělena do tří etap. Etapa č.1 představuje vybudování asfaltového 

pumptracku, návazné komunikace a výstavby, napojení na smíšenou cyklostezku Koleje a 

propojky s ulicí Rybníčky. Etapa č.2 je zaměřena na vytvoření centrálního veřejného prostoru 

a pobytovou základnu, parkoviště při začátku cyklostezky, úpravu parkování na ulici 

Nádražní a v ulici Rybníčky. Etapa č.3 je poslední etapou, ve které budou upraveny 

soukromé prostory bývalé nádražní budovy, upraven zelený pás vedoucí mezi ulicí Rybníčky 

a smíšenou cyklostezkou, včetně nové výsadby.  
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Veřejné fórum 

Čtvrtý ročník veřejného fóra proběhl v úterý 10. května 2022 ve velkém sále SVČ Fokus. 

Začátek akce byl stanoven na 16:00 a pozváni byli všichni obyvatelé města Nový Jičín. 

Cílem veřejného fóra bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k dalšímu rozvoji města a vytvořit 

prostor pro diskuzi obyvatel města, politiků a pracovníků MěÚ.  

 

Participativní rozpočet 

Na začátku roku 2022 byl vyhlášen 5. ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, v rámci kterého 

mohli občané a zástupci spolků s působností na území Nového Jičína předkládat své návrhy 

na konkrétní vylepšení života v Novém Jičíně. V předešlých letech byla pro tuto výzvu 

opakovaně stanovena celková alokace ve výší 200 000 Kč vč. DPH. Občané tak mohli 

předkládat projekty s maximálními náklady ve výši 100 000 Kč vč. DPH. V 2022 roce byly 

oba tyto limity navýšeny. Celkově tedy pro projekty byla vyhrazena částka 400 000 Kč vč. 

DPH a náklady na realizaci jednoho projektu mohly být až 200 000 Kč vč. DPH. Své návrhy 

předložilo 5 předkladatelů, kteří přihlásili tyto projekty:  

 Automatický externí defibrilátor (AED) k laickému použití v lokalitě Čertův mlýn 

 Dokončení revitalizace Kamenného divadla 

 Soptíkova herna ve Straníku 

 Veřejné grily v Novém Jičíně 

 Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín 

Po hodnocení příslušných odborů Městského úřadu a členy Komise Zdravého města a MA21 

byly vybrány k realizaci tyto 2 projekty: 
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 Soptíkova herna ve Straníku 

 Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín 

K realizaci projektu Soptíkova herna v malé společenské místnosti budově Klubu seniorů a 

hasičské zbrojnici ve Straníku došlo koncem roku 2022. Cílem vybudování Soptíkovy herny 

bylo vybudování dětské herny a rozšíření komunitního centra v místní části. Herna byla 

vybavena vhodnými prvky a interaktivními pomůckami, které rozvíjí jemnou motoriku, 

manuální zručnost, představivost a kreativitu dětí a mládeže (batolata až po předškoláky či 

žáky prvního stupně. Celkové náklady na realizaci projektu činily 196 123,00 Kč. 

 

 

 

Druhý podpořený projekt bude v souladu s pravidly výzvy realizován v roce 2023. 
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Školní fóra na základních školách 

V průběhu měsíce března a dubna proběhla školní fóra na základních školách zřizovaných 

městem. Školní fóra tento rok proběhla po dvouleté pauze z důvodu opatření v souvislosti 

s COVID – 19. Do aktivity, která vytváří prostor pro diskuzi žáků, vedení škol a města se 

celkem zapojilo cca 120 žáků ze škol ZŠ Jubilejní, ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského 66 a ZŠ 

Komenského 68. Přestože se napříč školami projevují určité rozdíly v tom, co žáci oceňují a 

u čeho naopak vnímají prostor pro zlepšení, některé postřehy a náměty se však opakují. 

Náměty ke zlepšení v oblasti škol často zahrnují konkrétní požadavky na opravu či pořízení 

nového vybavení či zázemí (nezrekonstruované učebny, šatny atd.), často jsou zmiňovány 

také mimoškolní aktivity, které žáci v prostředí školy vnímají jako důležité a atraktivní. Při 

hledání podnětů na zlepšení pro město často zaznívaly podněty na rekonstrukci a zvýšení 

bezpečnosti v prostředí autobusového nádraží, opakovaly se také požadavky na doplnění 

mobiliáře (koše, nádoby na tříděný odpad, lavičky), rozšíření sítě cyklostezek (současně také 

více stojanů na kola, a to i poblíž škol) a navýšení parkovacích kapacit zejména v prostředí 

sídlišť. 

  

 

 

 

Foto 1: ZŠ Jubilejní Foto 2: ZŠ Komenského 66 

Foto 3: ZŠ Komenského 68 Foto 4: ZŠ Tyršova 
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Veřejné projednání Bludovice 

Dne 28.11.2022 proběhlo jednání s občany Bludovic na téma čištění odpadních vod 

v Bludovicích. Veřejné projednání mělo za cíl zjistit, zájem majitelů nemovitostí v Novém Jičíně 

– místní části Bludovice o připojení se k plánovanému vybudování soustavy domovních 

čistíren odpadních vod.  

Město Nový Jičín hodlá i v místních částech pomoci občanům s řešením problematiky 

bezpečné a ekologické likvidace splaškových odpadních vod. Jednou z možností jak tuto 

problematiku řešit je využití dotačního titulu č. 7/2021 od Státního fondu životního prostředí na 

vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod pro všechny zájemce v Bludovicích. 

Pro možnost kvalifikovaného rozhodování doručilo město Nový Jičín občanům Bludovic 

osvětový text, který vysvětluje, co výše uvedená soustava domovních čistíren odpadních vod 

znamená a jak bude organizovaná příprava, stavba a provozování. 

Jednání bylo zahájeno Ing. Kateřinou Nehasilovou, která přítomné členy a hosty na jednání 

přivítala. Poté bylo předáno slovo panu Ing. Petru Matuškovi, který občany seznámil 

s problematikou a legislativou odpadních vod. Prezentace byla zaměřena na problematiku a 

likvidaci splaškových vod domovními čistírnami odpadních vod, dále DČOV. Dále byli občané 

seznámeni s možnostmi, jak lze ve spolupráci s městem řešit čištění splaškových vod. Občané 

se také dozvěděli informace o možnosti financování prostřednictvím dotace ze Státního fondu 

životního prostředí. Po prezentaci se přešlo k volné diskuzi, v níž občané Bludovic kladli otázky 

a zástupce firmy VODAM Hranice Ing. Petr Matuška jim odpovídal.  

 

Na konci schůze byl rozdán občanům Bludovic dotazník pro zjištění zájmu majitelů nemovitostí 

v Bludovicích o připojení se k plánovanému vybudování soustavy domovních čistíren 

odpadních vod. Dotazník mohli občané vyplnit a odevzdat na schůzi nebo do 10.12.2022 

přinést na radnici. Cílem dotazníku bylo zjistit zájem o instalaci domovní čistírny odpadních 

vod. 
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Zhodnocení dalších činností za rok 2022 

Prezentace příkladů dobré praxe 

Národní síť Zdravých měst již pátým rokem uspořádala soutěž o NEJpraxi Zdravých měst, 

v níž o toto ocenění soutěží projekty z celé České republiky. Tato soutěž je především 

popularizační. Nejedná se tedy o odbornou soutěž. Snahou je vzbudit zájem, hrdost na to, co 

daná obec umí a zdravý patriotismus. Obce se musí umět pochlubit, získat hlasy, získat si 

partnerské organizace i ty, kterým je projekt určen. Do soutěže bylo přihlášeno 29 projektů. 

Nový Jičín se svým projektem soutěžil již po druhé. Přihlásili jsme projekt Novojičíňáci třídí i 

gastroodpad. Gastroodpad, konkrétně například zbytky nedojedených jídel, ovoce a zeleniny 

nebo i sedliny kávy a čaje, mohou občané vkládat nejlépe do sáčku, který pevně zavážou 

tak, aby z něj neunikal obsah. Tento sáček umístí do hnědé nádoby s označením 

GASTROODPAD, kterou najdou ve svém okolí. Nádoby, které jsou opatřeny víkem 

s těsněním a budou vyváženy vždy jednou týdně, takže zápachu se občané nemusí obávat. 

Společnost Energy Financial Group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, kam 

bioodpad poputuje k dalšímu zpracování, naloží celou nádobu a vždy ji vymění za čistou. 

V bioplynové stanici se tento dosud nevyužívaný odpad zpracovává na zelenou elektřinu, 

teplo a biometan. Občané pomůžou nejen životnímu prostředí, ale i městu, které má šanci 

s ohledem na stále se zvyšující poplatky za skládkování ušetřit v odpadovém hospodářství 

nemalé peníze. Občané naleznou mapu umístění kontejnerů na mapovém portálu 

www.maps.novyjicin.cz. Na základě výsledků hlasování obsadil tento příklad celkové 7. 

místo.  

https://maps.novyjicin.cz/
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Přednáška  

V Novém Jičíně dne 19. září 2022 proběhla ve velké zasedací místnosti radnice MěÚ Nový 
Jičín přednáška k jednomu z témat z oblasti udržitelného rozvoje, a to konkrétně 
na téma participace obyvatel jakožto předpokladu udržitelného rozvoje města 
a obcí.  Tématem provázela lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje. Cílem 
přednášky bylo vybavit účastníky informacemi jako např. co je to participace, co díky ní 
získají jednotliví zapojení aktéři, jak mohou co ovlivnit a jakým způsobem. 

Obsah přednášky: 
 Co je participace 
 Jak se mohu zapojit do aktivit města 
 Příklady z praxe 

Akce se konala v rámci Evropského týdne mobility 2022, jehož tématem bylo „lepší 
spojení“ – této příležitosti jsme využili k uspořádání akce, během které jsme se s účastníky 
zaměřili na možnosti lepšího spojení mezi aktéry. 

Nový Jičín je členem Národní sítě Zdravých měst už řadu let a pravidelně pořádá k aktuálním 
tématům veřejná projednání, ankety atd. Společně jsme se tak také krátce ohlédli za tím, kde 
a jak konkrétně byla spolupráce a komunikace s občany přínosná, a proč má smysl 
zapojovat se do plánovacích procesů, i když od plánování k realizaci vede občas dlouhá 
cesta. 
 

 
 

Vyhodnocení ročního Plánu zlepšování 2021 

Obhájení kategorie „C“ dle kritérií místní Agendy 21  

Cíl: Obhájit kategorii „C“ dle kritérií MA21 

Pro měření kvality MA21 existuje oficiální sada Kritérií MA21, schválená Radou vlády pro 

udržitelný rozvoj.  Čtyři kategorie (A-D) mají vlastní kritéria a měřitelné ukazatele, kterými lze 
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hodnotit kvalitu procesu i výstupů. K postupu do vyšší kategorie je vždy nutné naplnit všechna 

kritéria kategorií předcházejících. 

Město Nový Jičín se letos uchází o obhájení kategorie „C“ – STABILIZACE.  

1. Ustanovení odpovědného politika pro MA21 
Politikem pro ZM a MA21 je místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka. 
SPLNĚNO  

2. Ustanovení koordinátora MA21 
Koordinátorem ZM a MA21 je referentka Odboru rozvoje a investic Mgr. Lucie 
Kuběnová. 
SPLNĚNO  

3. Existence neformální skupiny pro MA21 
Zdravé město Nový Jičín má fungující Komisi ZM a MA21 ustanovenou RM 3. 12. 2018. 
SPLNĚNO  

4. Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 
Zdravé město Nový Jičín má fungující Komisi ZM a MA21 ustanovenou RM 3. 12. 2018. 
SPLNĚNO  

5. Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 
SPLNĚNO  

6. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do 
aktivit v rámci MA21 
SPLNĚNO  

7. Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 
radou nebo zastupitelstvem města/obce 
SPLNĚNO  

8. Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu MA21 
složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního 
sektoru 
SPLNĚNO  

9. Realizace osvětových aktivit k UR (Den Země, Evropský týden mobility, osvětové 
akce k dílčím tématům UR) 
SPLNĚNO  

10. Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením 
kvalifikovaného lektora pro veřejnost 
SPLNĚNO  

11. Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou 
nebo zastupitelstvem města/obce  
SPLNĚNO  

12. Certifikované proškolení koordinátora MA21 
SPLNĚNO  
 

 

 

Vyhodnocení: 

Zdravé město Nový Jičín v roce 2021 obhájilo svou pozici v kategorii „C“. 
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V Novém Jičíně, dne  

 

 

…………………….      …………………………………….. 

Bc. Markéta Jánošíková     Mgr. Ondřej Syrovátka 

Koordinátorka ZM a MA21     Politik ZM a MA21 

 

 

 



 

17 

 

 


