
 

 
 

Zdravé město Turnov a MA21 

Plán zlepšování Zdravého města a MA 21 na rok 2017 

Cíl roku 2017: stabilizace do kategorie „C“ MA 21 

 

1. Akreditované vzdělávání koordinátora 

Účast koordinátora na školách (jarní, letní, případně podzimní) NSZM a dalších akcích dle 

harmonogramu NSZM.  

Termín: dle harmonogramu NSZM 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA 21, tajemník MěÚ 

 

2. Příprava a realizace veřejných projednávání 

Uspořádání veřejných projednávání formou „kulatých stolů“ na jedno či více témat pro 

zapojení obyvatel od procesu plánování a rozhodování.  

Problémy života v jednotlivých lokalitách města (Setkání starosty s občany)  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor a komise ZM a MA 21 

Spolupráce: politik ZM a MA 21, vedení města a příslušné odbory MěÚ 

 

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra Zdravého města 

Pro zapojení široké veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování. 

Termín: 31. května 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, NSZM ČR  

 

4. Mezinárodní kampaně i místní projekty 

Příprava, realizace a podpora následujících kampaní a projektů:   

- Březen – měsíc čtenářů  

- Farmářské trhy 

- Noc s Andersenem 

- Duben – měsíc pro planetu Zemi – Den Země, Ukliďme Česko 

- Vlajka pro republiku 

- Aktivní senior  

- Evropský týden udržitelného rozvoje 

- Evropský týden mobility – Den bez aut 

- Měsíc stromů 

- Vlajka pro Masaryka 

- Mít domov a rodinu  

- Aktivity pro děti 

- Oslavy státnosti 

- Rok Jana Patočky 

 

 



Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, příslušné odbory MěÚ a další subjekty 

spolupracující na pořádaných akcích 

 

5. Činnost Parlamentu mládeže města Turnova (PMMT) 

Příprava a realizace Mladého fóra, činnost zástupce v Parlamentu mládeže Libereckého kraje a 

v Národním parlamentu. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor PMMT, koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: PMMT, ICM Turnov, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov p.o., 

základní školy, střední školy, komise ZM a MA21 

 

6. Aktualizace kontaktů a možností partnerské spolupráce 

Rozšiřování partnerské spolupráce na projektu Zdravé město s městskými organizacemi, 

podnikatelskými subjekty, institucemi, organizacemi na základě uzavřených smluv.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor a komise ZM a MA 21 

Spolupráce: politik ZM a MA 21, partneři 

 

7. Získávání externích zdrojů  

Žádost o dotaci z Libereckého kraje na financování aktivit Zdravého města Turnova a MA21.  

Termín: do 31. 12. 2017 

Odpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: starosta města, tajemník MěÚ, odbory MěÚ 

 

8. Medializace Projektu Zdravé město Turnov a Místní agenda 21 

Medializace na webových stránkách města, facebookovém profilu, v místních a regionálních 

médiích. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, partneři, komise ZM a MA21 

 

9. Prohloubení komunikace uvnitř úřadu 

Účast pracovníků odborů a členů z jiných komisí na jednání komisí RM.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor 

Spolupráce: předsedové komisí, příslušné odbory MěÚ, tajemník MěÚ, politik ZM a MA21 

 

10. MA 21 – stabilizace kategorie „C“ 

Zadat do databáze požadované ukazatele MA21 pro kategorii „C“. 

Termín: do 30. 11. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21 

 

11. Postupné vypracování auditů udržitelného rozvoje  

Zadávání prostřednictvím formuláře auditu UR dostupného na stránkách databáze NSZM.  

Termín: do 31. 5. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, odbory MěÚ, ČSÚ, ÚP ČR, neziskové 

a ziskové subjekty provádějící činnost na území města Turnov 



 

12. Zlepšování vzhledu lokalit města i městské zeleně 

Trvalá komunikace s majiteli nemovitostí ve středu města s cílem dosáhnout zlepšení vzhledu 

budov v centru. Stejně jako vylepšování stavu městské zeleně a to jak v centru, tak především 

v okrajových částech parků. Zjišťování preferovaného využití lokalit k zlepšení vzhledu stejně 

jako spokojenosti a kvality života místních obyvatel.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: vedení města, příslušné odbory MěÚ, komise ZM a MA21 

 

13. Příklady dobré praxe a střípků dobré praxe 

Zveřejnění vlastních příkladů dobré praxe na www.dobrapraxe.cz. 

Termín: do 30. 11. 2017 

Odpovědnost: koordinátor 

Spolupráce: politik ZM a MA21, příslušné odbory MěÚ, komise ZM a MA21 

 

14. Průběžná práce s IS NSZM DataPlán 

Aktualizace a správa údajů pomocí IS NSZM DataPlán. Využití DataPlánu pro uchopení a 

řešení nadefinovaných problémů ve městě tzv. „10P“.  

Termín: do 31. 12. 2017 

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, NSZM 

 

 

 

Ing. Anna Šupíková Ing. Tomáš Hocke 

koordinátor  starosta 

 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka a politik ZM a MA21 


