
 

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21  

PRO ROK 2019 

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je stanoveno, jakého zlepšení má být v daném 

roce v rámci procesu místní Agendy 21(dále jen „MA21“) dosaženo v souladu s Kritérii 

MA21. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení procesu MA21 pro daný rok, ale také termíny 

jejich plnění, určení zodpovědnosti a spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení 

příslušného kalendářního roku je plán projednán a cíle vyhodnoceny. Plán schvaluje RMČ 

Praha 21, které je i předávána roční zpráva plnění. 

 

 

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

1. Naplňování kritérií MA21 – naplnění kategorie D 

a. termín: do 30. 11. 2019 

b. zodpovědnost: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21 

c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 

 

 

2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 

a. termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: strategický tým, politik MA21, koordinátor MA21, tajemník ÚMČ 

Praha 21 

c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21, Komise ZMČ a MA21 
 

 

3. Zajistit udržitelnost a využitelnost projektu „eÚjezd“ 

a.   termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: politik MA21, tajemník ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: starosta MČ Praha 21, projektový tým, oddělení informatiky 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Pořádání kampaní v oblasti ekologie: Den Země 

a. termín: do 30. 11. 2019 

b. zodpovědnost: odbor životního prostředí a dopravy, koordinátorka MA21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21, Lesy HMP, 

Komise zdravé městské části a MA21, politik MA21 

 

 

2. Akce „Ukliďme Česko“ 

a. termín: 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor životního prostředí a dopravy, koordinátor MA21 

c. spolupráce: údržba, aktivní občané, místní spolky 
 

 



 

 

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA 

1. Pořádání Klimatických snídaní v MZŠ Polesná 

a. termín: do 30. 11. 2019 

b. zodpovědnost: odbor školství a kultury, koordinátorka MA21 

c. spolupráce: ZŠ, NNO, podnikatelé  

 

 

DOPRAVA A MOBILITA 

1. Pořádání kampaně v oblasti dopravy a mobility: Den bez aut – zapojení 

zaměstnanců ÚMČ Praha 21 

a. termín: do 30. 11. 2019 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, koordinátorka MA21, dopravní komise 

Rady MČ Praha 21 

 

2. Vybudování přístřešků pro kola včetně vybudování kryté uzamykatelné kolárny 

na vlakovém nádraží Klánovice 

a. termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor majetku a investic 

c. spolupráce: TSK, odbor životního prostředí a dopravy, RFD MHMP 

 

 

3. Vybudování cyklostezky k nádraží Klánovice (akce navazuje na cyklostezku v ul. 

Čentická) 

a. termín: 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor majetku a investic, cyklokoordinátor 

c. spolupráce: dopravní komise, odbor životního prostředí a dopravy, TSK, RFD 

MHMP 
 

ZDRAVÍ 

1. Pořádání kampaně v oblasti zdraví: Dny zdraví v Újezdě nad Lesy 

a. termín: do 30. 11. 2019 

b. zodpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21 

c. spolupráce: OSV, MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, Komise zdravé městské části a 

MA21 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

1. Podpora aktivit MZŠ Polesná „Zdravá škola“, „Ekoškola“, rozšíření osvětové 

činnosti o bezpečnosti a zdraví ve spolupráci s Besipem, ČK a Hygienou hl. m. 

Prahy, podpora spolupráce mezi MŠ, ZŠ a NNO. 

a. termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor školství a kultury, koordinátor MA21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO 

 



 

 

 

2. Obnova spolupráce s žákovským zastupitelstvem 

a. termín: 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor školství a kultury, koordinátor MA21 

c. spolupráce: ZŠ, KVV, Komise ZM a MA21 

 

 

KULTURA, VOLNÝ ČAS 

1. Zpracování plánu Újezdské Akademie a Filmového klubu pro následující rok 

a. termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: Petr Mach 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, OŠK 
 

2. Výstavba volejbalového hřiště u tenisových kurtů 

a. termín: 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor školství a kultury 

c. spolupráce: odbor majetku a investic, NNO, koordinátor MA21 

 

 

3. Výstavba dětského dopravního hřiště 

a. termín: 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: odbor školství a kultury 

c. spolupráce: odbor majetku a investic, NNO 

 

4. Čarodějnice v Újezdě nad Lesy 

a. termín: 30. 11. 2019 

b. zodpovědnost: odbor školství a kultury 

c. spolupráce: ZŠ, NNO, podnikatelé, radní pro oblast  

 

 

5. Uspořádání oslav ke 30. výročí Sametové revoluce 

a. termín: 31. 11. 2019 

b. zodpovědnost: pracovní skupina k oslavám 30. výročí Sametové revoluce, odbor 

školství a kultury 

c. spolupráce: koordinátor MA21, RMČ Praha 21, Muzejní rada 

 

 

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Pokračování v mapování bezbariérovosti, následná realizace dílčích opatření 

a.  termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: příslušné odbory ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: MŠ, ZŠ, NNO, podnikatelé, Pražská organizace vozíčkářů 

 

 



 

 

GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

1. Zavedení participativního rozpočtu 

a. termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: RMČ Praha 21 

c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21 

 

2. „Bezplastový“ úřad  
a. termín: do 31. 12. 2019 

b. zodpovědnost: RMČ Praha 21, tajemník ÚMČ Praha 21 

c. spolupráce: vedoucí odborů ÚMČ Praha 21, koordinátorka MA21 


