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Zdravé město Třebíč   

         

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2019 
 

Místní Agenda 21 je v Třebíči realizována prostřednictvím Projektu Zdravé město 
od roku 2001.  
Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 definuje, jakého zlepšení má být v 
daném roce v rámci Projektu Zdravé město a MA 21 dosaženo (v souladu s 
Kritérii MA21) a kam by se měl proces posunout. Tento dokument představuje 
jedno z povinných kritérií MA21. 

 
1. Zvyšovat informovanost a zlepšit publicitu komunitních kampaní k udržitelnému rozvoji a MA21 
Město Třebíč se zapojuje do všech oficiálně vyhlašovaných kampaní Národní sítě Zdravých měst.  
Budeme pokračovat v realizaci zavedených akcí prorodinných a seniorských (ve spolupráci s odborem 
sociálním) a realizovat osvětové akce a kampaně související a vyplývající z certifikace Fairtradové 
město.  
Rádi bychom zapojili do spolupráce více podnikatelů, subjektů, spolků i občanů. V lednu uspořádáme 
setkání pro prodejce fair trade ve spolupráci s Fairtrade Česko a Slovensko, abychom majitele obchodů 
a kaváren blíže seznámili s možnostmi, jak mohou spolupracovat s městem a pomáhat zvyšovat osvětu 
v této oblasti. 
Budeme zlepšovat informovanost a propagaci akcí na webu, sociálních sítích a také zvyšovat povědomí 
o aktivitách mezinárodního Projektu Zdravé město, které Třebíč realizuje již 23 let. Věříme, že se to 
v konečném důsledku projeví ve zvýšení atraktivnosti i návštěvnosti akcí. 
Termín: do 31. 12. 2019 
Odpovědnost: politik ZM, koordinátorka PZM a MA21, komise PZM a MA21, tiskové oddělení 
Spolupráce: partneři ZM, ZŠ, MŠ, SŠ, neziskové organizace a spolky, podnikatelé, Aktiv BESIP, Městská 
policie, MKS Třebíč 

 
2. Uveřejnění příkladů dobré praxe na internetovém portálu NSZM  
Bude uveřejněn alespoň jeden příklad dobré praxe, který naše město realizuje. Příklady dobré praxe 
jsou osvědčené postupy a řešení, díky nimž se od nás mohou jiná města a obce inspirovat.  
Termín: do 30. 11. 2019 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, spolupráce s NSZM 
 
3. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 
Zdravý Kraj Vysočina podporuje v roce 2019 municipality v rámci Fondu Vysočina prostřednictvím 
grantového programu MÍSTNÍ AGENDY 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019. Za město Třebíč 
bude připravena žádost o dotaci. 
Termín: podání žádosti do 28. 2. 2019 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, komise PZM a MA21 
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4. Seminář pro zastupitele, vedoucí odborů, vedení města na téma: udržitelný rozvoj  
Seminář pro zastupitele a vedoucí odborů na téma udržitelný rozvoj a MA21 probíhá každoročně 
v jarních měsících. V roce 2019 se chceme na semináři zaměřit především na představení příkladů 
dobré praxe z jiných měst. Ve spolupráci s obornými lektory chceme zastupitelům a vedoucím odborů 
představit úspěšné aktivity Zdravých měst a MA21, které by mohly být přínosem i pro Třebíč. Cílem je 
ukázat, že Zdravé město není jen projektem pro projekt, ale že může mít pro město velký význam. 
Termín: do 30. 6. 2019 
Odpovědnost: politik PZM, koordinátorka PZM a MA21 
 
5. Akreditované vzdělávání koordinátorky 
Vzdělávání koordinátorky PZM a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem  
o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je také nezbytný pro plnění kritérií MA21. Vzdělávání je 
realizováno na školách Zdravých měst. Koordinátorka PZM a MA21 se v roce 2019 zúčastní minimálně 
jednoho školení a prostřednictví e-testu obnoví zlatý certifikát ve vzdělávání. 
Termín: do 30. 12. 2019 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21 
 
6. Aktualizace Deklarace podpory udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 
Město Třebíč vstoupilo do asociace Národní síť Zdravých měst v roce 1998 a od roku 2001 
realizuje místní Agendu 21. V průběhu následujících let se MA21, kritéria MA21 a pravidla hodnocení 
postupně vyvíjela a zdokonalovala na základě implementace a zpětné vazby ze samospráv (obcí, měst, 
regionů a MAS), kde byla realizována. Také proto je třeba znění Deklarace aktualizovat.  
Termín: do 31. 1. 2019 
Odpovědnost: politik ZM, koordinátorka PZM a MA21 
 
7. Osvěta v oblasti zero waste a snížení znečištění ovzduší 
Město Třebíč zpracovalo v minulém roce Akční plán zlepšování ovzduší, který byl finančně podpořen 
z ministerstva životního prostředí. Nově chceme rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu – 
konkrétně mezi odborem dopravy a odborem životního prostředí a připravit nové akce zaměřené na 
čistotu ovzduší a snižování množství i předcházení vzniku odpadu.    
Termín: do 30. 11. 2019 
Odpovědnost: politik ZM, koordinátorka PZM a MA21, komise PZM a MA21 
Spolupráce: odbor dopravy a komunálních služeb, odbor životního prostředí 
 
8. Fórum Zdravého města 
Fórum Zdravého města je každoročně se opakující veřejné setkání, kde se občané mohou vyjádřit 
k jakémukoli tématu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si 
pozornost.  Společným výstupem je formulace „Desatero problémů.“ Tyto i další problémy, náměty a 
připomínky od občanů jsou pak zpracovány do tzv. Plánu zdraví a kvality života.  
Na Fóru ZM budou nově prezentovány také jednotlivé projekty v rámci participativního rozpočtu. 
Termín: do 30. 10. 2019 
Odpovědnost: politik ZM, koordinátorka PZM a MA21, komise PZM a MA21 
Spolupráce: vedení města, tiskové oddělení, jednotlivé odbory městského úřadu, Zastupitelstvo 
mladých města Třebíče 
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9. Participativní rozpočet  
Participativní rozpočet, který byl na lednovém zasedání zastupitelstva schválen, je jednou z forem 
zapojování veřejnosti do rozvoje města. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či 
určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či 
projektu, zpravidla investičního charakteru. V roce 2019 jsou v rozpočtu města vyčleněny prostředky ve 
výši 3,5 milionu korun. 
Termín: do 31. 12. 2019  
Odpovědnost: politik ZM, dotčené odbory  
Spolupráce: dotčené odbory 


