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Hodnotící zpráva o stavu implementace místní Agendy 21 v MČ Praha 8 

 za období leden až srpen 2017 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2017 

 

ZMČ Praha 8 schválilo zahájení realizace procesu místní Agendy 21 v MČ Praha 8 (zapojování 

veřejnosti do zkvalitňování místa pro život s principy udržitelného rozvoje, zvyšování kvality 

veřejné správy, zavedení strategického plánování a řízení) na svém zasedání dne 11. 3. 2015 

usnesením ZMČ 012/2015. Na základě schváleného harmonogramu předkládáme čtvrtou 

zprávu o plnění aktivit za období leden až srpen 2017.  
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1. Aktivity uvedené v harmonogramu schváleném ZMČ Praha 8 (více 

informací v části 3 a 4 - Stav plnění Kategorie D a C) 

 

AKTIVITA Předběžný 

termín 

zahájení 
(kvartál/rok) 

Předběžný  

termín 

splnění 
(kvartál/rok) 

Stav k 22. 8. 2017 

Schválení deklarace přistoupení 

MČ Praha 8 k MA21  

1/2015 1/2015 Splněno  

usnesení ZMČ 012/2015 

Ustanovení zodpovědného 

politika pro MA21 

1/2015 1/2015 Splněno  

usnesení ZMČ 012/2015 

Ustanovení koordinátora MA21 1/2015 1/2015 Splněno  

usnesení ZMČ 012/2015 

Tvorba Strategického plánu 

udržitelného rozvoje MČ Praha 

8 (SPUR) 

2/2015 3/2016 Splněno 

usnesení ZMČ 018/2017 

Realizace osvětových akcí 

k udržitelnému rozvoji, MA21 a 

2/2015 průběžně Splněno 

https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=3pbxpl4Vx78AGY252vLXYroo575Q==


  Zpráva o implementaci MA21, srpen 2017 

 

   

stránka 2 z 10 

 

souvisejícím tématům pro úřad 

a veřejnost (mimo kampaní) 

popis Ukazatele 7.2 uvedeného 

níže 

 

 

Získávání externích zdrojů pro 

realizaci aktivit MA21 

2/2015 průběžně • V únoru 2016 podán projekt 

„Místní Agenda 21 – Cesta 

k udržitelnému rozvoji 

v Praze 8“ v rámci výzvy 

vyhlášené v Národním 

programu životního prostředí 

na implementaci MA21 – 

získány finanční prostředky 

ve výši 477.338 Kč pro 

období 9/2016 – 1/2018. 

• V dubnu 2017 podán projekt 

„Dny zdraví v MČ Praha 8“ 

v rámci výzvy vyhlášené 

Magistrátem hl. města Prahy 

na realizaci aktivit MA21 

v oblasti zdraví a zdravého 

životního stylu – získány 

finanční prostředky ve výši 

116.000 Kč na rok 2017. 

Roční Akční plán MČ Praha 8 

v návaznosti na rozpočet MČ 

Praha 8 

2/2015 průběžně Akční plán bude vytvořen ve 4. 

čtvrtletí 2017 

Plánování s veřejností (akční 

nebo komunitní plánování) 

2/2015 průběžně Splněno 

popis Ukazatele 2.1 uvedeného 

níže 

 

Uveřejňování zpráv o MA21 

v místních médiích 

2/2015 průběžně Splněno 

popis Ukazatele 3.2 uvedeného 

níže 

 

Ustanovení Komise RMČ Praha 

8 pro MA21 složené ze 

zástupců veřejné správy, 

neziskového sektoru a 

komerčního sektoru 

3/2015 4/2015 Splněno  

usnesení RMČ 0432/2015, 

zápisy z jednání uveřejněny na 

webu MČ 

  

Dílčí koncepce naplňující 

principy UR schválené 

zastupitelstvem MČ 

3/2015 2/2017 Generel bezmotorové dopravy 

Prahy 8  

Vytvoření Strategického týmu 

MČ Praha 8 

3/2015 4/2015 Splněno  

usnesení ZMČ 018/2017 

 

Schválení systému finanční 

podpory zahrnujícího podporu 

MA21 radou nebo 

zastupitelstvem MČ Praha 8 

4/2015 průběžně Splněno 

usnesení RMČ 0431/2017  

(mikrogranty na zvelebování 

veřejného prostoru) 

 

https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=3pbxpl4Vx78AGY252vLXYroo575Q==
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Společné zapojování zástupců 

občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru do 

aktivit v rámci MA21 

4/2015 průběžně Splněno 

popis Ukazatele 4.1 uvedeného 

níže 

Aktualizace webových stránek s 

informacemi o MA21 

2/2015 průběžně webové stránky jsou průběžně 

aktualizovány 

http://www.praha8.cz/ma21 

 

Úroveň procesu MA21 je každým rokem vyhodnocováno pomocí oficiální sady kritérií MA21 

stanovených Pracovní skupinou MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Celkem 21 kritérií je 

rozděleno do 5 kategorií podle úrovně implementace MA21:  

• Kategorie Z (zájemci) 

• D (začátečníci) 

• C (mírně pokročilí) 

• B (pokročilí) 

• A (udržitelná municipalita) 

 

Každé kritérium má stanoven ukazatel a limit, který je nutno doložit prokazatelným důkazem. 

Kritéria vydává a schvaluje Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro 

udržitelný rozvoj. 

Veřejnou databázi kritérií MA21 spravuje CENIA http://ma21.cenia.cz/  (Česká informační 

agentura životního prostředí). 

MČ Praha 8 se do databáze zaevidovala 23. 3. 2015 do kategorie Z, v roce 2015 splnila 

Kategorie D, v roce 2016 Kategorii C. V roce 2017 je snaha o obhájení Kategorie C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.praha8.cz/ma21
http://ma21.cenia.cz/
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2. Stav plnění Kategorie D (4 kritéria)  
 

Kritérium 1 – Organizační struktura 

Ukazatel 1.1 Ustanovení odpovědného politika pro MA21  

Stav: Jmenován ZMČ Praha 8 dne 11. 3. 2015 usnesením ZMČ 012/2015.  

 

Ukazatel 1.2 Ustanovení koordinátora MA21  

Stav: Jmenována ZMČ Praha 8 dne 11. 3. 2015 usnesením ZMČ 012/2015. 

 

Ukazatel 1.3 Existence neformální skupiny pro MA21  

Stav: Jmenována Komise MA21 se seznamem členů dne 12. 8. 2015 usnesením  

RMČ 0432/2015. 
 

Kritérium 2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum 

UR/MA21 aj.) 

Ukazatel 2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) / Minimálně 2 plánovací akce za rok 

Stav:  

• Veřejné projednání studie revitalizace ul. Za Poříčskou branou (12. ledna, 1. února) 

• Veřejné projednání dopravně bezpečnostní studie oblasti dolní Libně (11. května, 20. června) 

• Veřejné představení pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 8 (26. dubna) 

 

Kritérium 3 Prezentace činností a výstupů MA21 

Ukazatel 3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 / Informace o aktuálních aktivitách v daném 

roce na webu 

Stav: V dubnu 2015 byla vytvořena samostatná webová stránka pro MA21 na webu MČ Praha 8 

http://www.praha8.cz/ma21, která je průběžně aktualizována.  

 

Ukazatel 3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích / Minimálně 2 zprávy 

v médiích za každé pololetí (4 zprávy za rok) 

Stav: V měsíčníku Osmička jsou zprávy uveřejňovány měsíčně, časopis Moderní obec vydal článek o realizaci 

místní Agendy 21 v MČ Praha 8. 

 

Kritérium 4 Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského  

Ukazatel 4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci 

MA21 / Minimálně 2 společné aktivity za rok 

Stav: 

• Ukliďme Česko, pořádal Odbor životního prostředí ve spolupráci se spolky, dobrovolníky a 

organizacemi. 

• Evropský týden udržitelného rozvoje na Palmovce se zahájením výstavy v rámci projektu Palmovka 

2030 (5. června). 

http://www.praha8.cz/ma21
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3. Stav plnění Kategorie C  
 

Kritérium 5 Oficiální orgán samosprávy k MA21 

Ukazatel 5.1 Ustanovení/existence orgánu rady nebo zastupitelstva pro sledování postupu MA21 složeného 

ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru 

Stav: Jmenována Komise MA21 se seznamem členů dne 12. 8. 2015 usnesením RMČ 0432/2015. 

 

Kritérium 6 Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) 

Ukazatel 6.1 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce 

Stav: ZMČ Praha 8 schválilo 11. března 2015 dokument „Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a 

principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 8“. 

 

Kritérium 7 Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 

Ukazatel 7.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.) / minimálně 1 

kampaň za rok 

Stav: 

• Kampaň Den Země 

• Kampaň Dny zdraví 

• Kampaň Evropský týden udržitelného rozvoje  

• Kampaň Evropský týden mobility 

• Kampaň Fairtradová MČ (Výstava na stromech, Férové trhy, Férová snídaně, Týden pro fairtrade) 

 

Ukazatel 7.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřady nebo veřejnost (mimo 

kampaň) / minimálně 1 akce za rok 

Stav:  

• Seminář Udržitelná města a obce pro rozvoj pro Zastupitelstvo mladých MČ Praha 8 (25. ledna) 

 

Kritérium 8 Sledování a hodnocení procesu MA21 

Ukazatel 8.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo 

zastupitelstvem města/obce / Plán zlepšování procesu MA21 na stávající rok a vyhodnocení plnění plánu za 

předcházející rok 

Stav:  

RMČ Praha 8 schválila usnesením RMC 0167/2017Plán zlepšování procesu MA21 v MČ Praha 8 pro rok 

2017 a projednala hodnotící zprávu za rok 2016. 

 

Kritérium 9 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

Ukazatel 9.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování radou nebo 

zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i systematická podpora) 

Stav:  

RMČ Praha 8 schválila poskytnutí mikrograntů na zvelebování vzhledu veřejného prostoru usnesením RMČ 

usnesení RMČ 0431/2017. 

 

Kritérium 10 Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce 
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Ukazatel 10.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce  

Stav:  

• Fórum mladých uspořádáno 28. března, výstupy ověřeny anketou ve školách. 

• Veřejné fórum uspořádáno 10. dubna 2017, výstupy následně ověřeny sociologickým průzkumem a 

anketou.  

 

Kritérium 11 Certifikované proškolení koordinátora MA21 

Ukazatel 11.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro 

koordinátory MA21 

Stav: Koordinátorka MA21 se účastnila v březnu akreditovaného vzdělávacího modulu, který pořádá Národní 

síť Zdravých měst ČR. 

4. Aktivity MA21 realizované odbory ÚMČ Praha 8 
 

Odbor sociálních věcí 

- kampaň „Dny zdraví“  

 

Odbor životního prostředí 

- kampaň „Den Země“, 

- kampaň „Ukliďme Česko“, 

- průběžné úklidové akce veřejných prostranství s dobrovolníky a místními spolky. 

 

Odbor územního rozvoje a výstavby, oddělení strategického rozvoje a MA21 

- kampaň „Evropský týden udržitelného rozvoje“, 

- kampaň „Evropský týden mobility“, 

- kampaň „Fairtradová městská část, 

- činnost Zastupitelstva mladých, 

- kampaň „Zažít město jinak“, 

- participativní rozpočet, 

- realizace anket a průzkumů ke zjištění spokojenosti občanů se životem v MČ Praha 8. 

5. Veřejné fórum a Fórum mladých 
 

V rámci procesu MA21 bylo v tomto roce prvně uspořádáno 28. března Fórum mladých, kterého se účastnilo 

44 žáků a studentů ze 17 základních a středních škol. Cílem diskuzního setkání bylo zjistit podněty od mladých 

lidí pro zlepšování kvality života v MČ Praha 8. K výstupům se mohli vyjádřit zapojené školy formou ankety. 

Bylo odevzdáno 2240 platných anketních lístků. 

 

Veřejné fórum se konalo 10. dubna v souladu s kritérii MA21 a metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR. 

Veřejné fórum má za cíl prodiskutovat s občany rozvoj městské části ve všech možných oblastech (např. 
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doprava, školství, životní prostředí, atd.) a shodnout se na největších problémech/podnětech v rozvoji MČ, 

které je nutno řešit. 

 

126 přítomných občanů tak definovalo největší problémy/podněty, které prioritně seřadili. Součástí těchto 

priorit jsou i největší podněty z Fóra mladých. Ty byly následně ověřeny sociologickým průzkumem v terénu 

a anketou umístěnou na webu MČ. 

 

V rámci sociologického průzkumu bylo osloveno 520 občanů různého věku, pohlaví, bydliště a vzdělání. 

Ankety realizované společností Demokracie 2.1 se zúčastnilo 164 hlasujících.  

 

Všechny výstupy z Veřejného fóra, Fóra mladých, sociologického průzkumu a ankety, jsou umístěny na webu 

MČ Praha 8 v sekci MA21. Výsledky jsou uveřejněny v příloze č. 1 této zprávy. 

6. Pocitová mapa, průzkum spokojenosti 
 

Pocitová mapa byla umístěna na Fóru mladých i Veřejném fóru ve spolupráci s Katedrou rozvojových a 

environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň byla umístěna 

na webu MČ k přímému vyplnění (zapojilo se 258 občanů). Občané označovali místa v mapě městské části a 

odpovídali na dotazy: Kde to mám rád, Kde se necítím bezpečně, Kde je zanedbané prostředí, Kde mi něco 

chybí. Jednotlivé dotazy mohli okomenovat (přes 1 000 komentářů).  

Pro odbory úřadu a zástupce Městské policie uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci seminář 15. 

června, na kterém byly prezentovány výsledky a sdělen způsob práce s výstupy. Odbory úřadu a městská 

policie mají možnost vyžádat si podrobnější analýzu výsledků, se kterou by nadále pracovaly. 

 

Průzkum spokojenosti měl za cíl zhodnotit spokojenost obyvatel se životem v MČ Praha 8 pomocí 

standardizovaného indikátoru používaného v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Součástí dotazníku, který 

byl veden řízeným rozhovorem, byl další indikátor, který měl za cíl zhodnotit mobilitu a místní přepravu 

obyvatel MČ Praha 8.  

 

Výsledky jsou uveřejněny na webu MČ v sekci MA21 – Ankety a průzkumy.  

7. Zastupitelstvo mladých 
 

Zastupitelstvo mladých je neformální seskupení 23 dětí a mládeže ve věku od 13 do 18 let z místních 

základních nebo středních škol. Svoji činnost zahájili v září 2016. Schází se jednou měsíčně a účastnili se 

např. semináře k udržitelnému rozvoji, besedy o právech dítěte, komentované vycházky s urbanisty po území 

Palmovky a jejího okolí. Aktivně se zapojili do organizace Fóra mladých, projektu Palmovka 2030 svojí účastí 

na osvětové akci Udržitelně o neudržitelné Palmovce 5. června a mapováním území jako podklad pro výstavu 

umístěnou v červnu na Palmovce pod názvem „Palmovka kdy, když ne teď.“ 

 

Informace o jejich činnosti jsou uveřejněny na webu MČ Praha 8 v sekci MA21 – Zastupitelstvo mladých. 
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8. Participativní rozpočet 
 

RMČ Praha 8 schválila na základě usnesení č. 0148/2017 pravidla a harmonogram pro participativní rozpočet. 

Informace jsou uveřejněny na https://mojeosmicka.zapojtese.eu/.  

Pro rok 2018 vyhradila RMČ Praha 8 částku 10 mil. Kč na realizaci vítězných návrhů občanů na zkvalitnění 

veřejného prostoru v MČ Praha 8. Občané se tak mohou podílet na tom, kam bude část z rozpočtu MČ Praha 

8 investována. 

 

V období květen až červen občané podali 37 návrhů, jeden byl zamítnutý z důvodu jeho umístění na území 

MČ Praha-Troja. Během letních prázdninových měsíců zpracovávají příslušné odbory úřadu k návrhům 

stanoviska. V září návrhy představí navrhovatelé jednotlivým odborům pro vzájemnou diskuzi. V říjnu se 

uskuteční veřejné představení těch návrhů, které postoupí do internetového hlasování v listopadu. Realizace 

vítězných návrhů bude zahájena v roce 2018. 

9. Projekt 
 

Státní fond životního prostředí ČR podpořil v Národním programu Životní prostředí projekt MČ Praha 8 

„Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. Realizace projektu byla zahájena v září 2016 a 

bude ukončena v únoru 2018. Projekt obsahuje aktivity ve výši 645 800 Kč, z tohoto poskytovatel financuje 

aktivity ve výši 476 600 Kč. Všechny aktivity uvedené v projektu jsou uveřejněny na webu MČ Praha 8 

v sekci MA21 – Akce a projekty. 

10. Závěr 
 

Hodnotící zprávu schválilo ZMČ Praha 8 dne 20. 9. 2017 na základně usnesení č. 034/2017. 
 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1: Finální tabulka největších podnětů občanů MČ Praha 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/
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Příloha č. 1 - Finální tabulka největších podnětů MČ Praha 8 

Porovnání výsledků z Veřejného fóra občanů ze dne 10. dubna 2017, ankety a sociologického průzkumu nad nejdůležitějšími podněty občanů. 

Veřejné fórum = Hlasování přítomných občanů na VF 2017 (10. 4. 2017) 

MindBridge  = Nezávislý sociologický průzkum na základě reprezentativního vzorku 520 respondentů 

Demokracie 2.1 = Elektronická anketa D2.1 na základě přidělování kladných a záporných hlasů (běžně užívaná metodika D2.1)  

podněty V
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Celkový počet hlasů 

Nezahušťovat současnou zástavbu na sídlištích a zachovat zde zeleň 2.-3. 1. 1. 1. 287 

Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (např. zápach u fontánky) 5. 3. 4. 2. 171 

Zajistit více policistů na ulicích 7.-8. 2. 8. 3. 170 

Zrušit zóny placeného stání  1. 4. 7. 4. 166 

Plošný zákaz hazardu na území městské části 7.-8. 5. 3. 5. 159 

Zahájit veřejnou diskuzi k zónám placeného stání 1. 7. 5. 6. 149 

Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8  6. 2. 7. 149 

Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná) 2.-3. 17 6. 8. 105 

Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění 6. 8. 9. 9. 95 

Zavést tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6 4. 12. 11.-12. 10. 73 

Nepodporovat autobusové nádraží Ládví 4. 13. 10. 11. 72 

Zlepšit interval autobusové linky 183 4. 11. 13. 12. 69 

Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centy (např. DDM) vč. financování 12.-14. 10. 14. 13. 57 

Neskrývat a nemazat příspěvky na facebookových diskuzích 9.-10. 19. 11.-12. 14. 56 

Zavést více tramvajových do sídliště Ďáblice 4. 14. 15. 15. 54 

Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší 11. 11. 18. 16. 51 

Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní prostor 9.-10. 15. 16. 17. 39 

Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv 12.-14. 20. 17. 18. 25 
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Rozšířit nabídku občerstvení ve školách 12.-14. 18. 19. 19. 19 

Zrušit zóny návštěvnického stání na Praze 8  16. 20. 20. 15 

Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická  21. 21. 21.                                      -39 

Poznámky: 

• do TOP byly zařazeny podněty, které získaly celkovým součtem více jak 60 hlasů 

• pro jednoznačné závěry je nutné analyzovat konkrétní data v obou přiložených studiích zpracovatelů MindBridge a D2.1 

 

 


