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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ NA ROK 2017 

 

Co je Plán zlepšování PZM a MA21 ? 

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování pro nadcházející 

období, informujícího o klíčových činnostech v rámci PZM a MA21. Tento dokument představuje 

jedno z povinných kritérií MA21. Důraz klade na inovace – tj. činnosti, které se oproti předchozímu 

roku zavádí nově, případně se jakkoli rozvíjejí. Zmiňuje i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako 

podklad pro stanovení výše rozpočtu pro aktivity projektu z rozpočtu města a pro přípravu žádostí o 

granty/dotace.  

 

Místní Agenda 21 v ČR 

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a 

budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní 

či regionální úrovni. Od roku 2006 je místní Agenda 21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální 

metody kvality ve veřejné správě ČR. Více na webové stránce CENIA -  české informační agentury 

životního prostředí: http://www1.cenia.cz/www/ma21. 

 

Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a 

společenský pokrok s plnohodnotným zachováním  životního prostředí. Mezi hlavní 

cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně 

pozměněné podobě. Je postavený na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Více na 

webové stránce Ministerstva životního prostředí: http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj. 

 

Použité zkratky: 

PZM = projekt Zdravé město, ZM = Zdravé město 

MA21 = místní Agenda 21 

ZJmK = Zdravý Jihomoravský kraj 

UR = udržitelný rozvoj 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEitelnost
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 

Konání Školního fóra v ZŠ Rosice dle metodiky NSZM ČR 

Termín: 14. února 2017 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, Komise projektu ZM a MA21 

Anotace: jedná se o formu tzv. komunitního projednávání, cílem je získat od žáků co nejširší zpětnou 

vazbu na rozvoj školy a města. Jsou diskutovány problémy, ale i nápady na zlepšení. S výstupy z fóra 

pak pracuje vedení školy, i města. 

Indikátor: zápis z akce, fotodokumentace 

 

Prezentace činnosti a výstupů projektu ZM a MA21  

Termín: do 30. 10. 2017 

Odpovědnost: politik a koordinátor PZM a MA21 

 aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21, plánovaných a probíhajících aktivitách 

 uveřejňovat zprávy o PZM a MA21 v místních a regionálních médiích minimálně 4x za rok 

Indikátory: upravená webová stránka PZM, publikované články 

 

Pořádání dvou osvětových kampaní  k UR se zapojením neziskového a podnikatelského sektoru 

Termín: do 15. 10. 2017 

Odpovědnost: politik a koordinátor PZM a MA21 

Anotace:  

 Den zdraví -  2. 4. 2017 (hlavní partner – SVČ Rubiko) – zejména pohybové aktivity 

v prostorách KIC a SVČ, výživové poradenství, chůze Nordic Walking, aj. + dílčí aktivity 

příspěvkových organizací v průběhu celého roku 

 Den Země  - druhá polovina dubna 2017 – podobný scénář kampaně jako v roce 2016 

Indikátory: pozvánky, plakáty, tisková zpráva, fotodokumentace, reportáže 

 

Pořádání soutěže „Kvetoucí Rosice“ 2017 

Termín: vyhlášení v dubnu 2017, registrace do soutěže červen – srpen 2017, vyhodnocení v září 2017 

Odpovědnost: politik a koordinátor PZM a MA21 

Anotace: soutěž se snaží motivovat občany ve snaze zkrášlit si okna, balkóny a předzahrádky a podílet 

se tak na dojmu kvetoucího města. Výherci jsou odměněni dárkovými poukazy na nákup 

zahradnického zboží od místního podnikatele. 

Indikátory: registrační kupón do soutěže v měsíčníku Rosa a na webové stránce PZM, vyhodnocení 

odbornou porotou 

 

Projednání Hodnotící zprávy a schválení Plánu zlepšování zastupitelstvem města 

Termín: probíhá každoročně vždy na jednání prosincového zastupitelstva  

Odpovědnost: politik a koordinátor PZM a MA21 

Anotace: hodnotící zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách dle Plánu zlepšování na daný 

kalendářní rok nejen pro vedení města. Slouží také jako informační zdroj pro partnery, spolupracující 

organizace a další zájemce o PZM a MA21. 

Indikátory: zastupitelstvo schválí Plán zlepšování MA21 na rok 2017 a vezme na vědomí Hodnotící 

zprávu MA21 za rok 2016. 
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Absolvování akreditovaného vzdělávání koordinátora v rámci tzv. škol NSZM ČR   

Termín: dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2017 (jarní, letní a podzimní škola) – akreditace MV ČR 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Anotace: koordinátor je povinen dle metodiky NSZM ČR zvyšovat svoji kvalifikaci 

Indikátor: zprávy z pracovních cest, certifikáty 

 

Reprezentace Rosic na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR  

a dalších partnerů na poli udržitelného rozvoje 

Termín: dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2017 a dalších nabídek 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Spolupráce: místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátor PZM a MA21 

Indikátory: aktualita na webové stránce, zprávy z pracovních cest, fotodokumentace 

 
Aktivní spolupráce v rámci projektu Zdravý Jihomoravský kraj 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21 

Indikátory: účast na setkání pro koordinátory na JMK – zápisy ze setkání  

 

NOVÉ CÍLE: 

Získat kategorii „C“ dle kritérií MA21 

Termín: vložit data do Databáze MA21 do 31. 10. 2017 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA21, vedení města a MěÚ Rosice 

Indikátory: oznámení o získání kategorie „C“  v databází MA21, oznámení politikovi PZM a MA21 

 

Ustanovit Komisi pro ZM a MA21 

Termín: leden 2017  

Odpovědnost: politik PZM a MA21, rada města 

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, tajemník MěÚ, členové 

Předseda: v květnu 2016 byl zvolen do předsednictví politik PZM a MA21 Mgr. Světlík, který bude 

v předsednictví pokračovat i v komisi rady města 

Tajemník: koordinátor PZM a MA21 

Anotace: neformální skupina se transformuje do podoby komise rady města a bude splňovat statut 

komise dle doporučení NSZM ČR. Bude se nadále skládat ze zástupců veřejné správy (včetně 

příspěvkových organizací), sektoru neziskového a podnikatelského.  Komise dohlíží nad procesy PZM 

a MA21 ve městě, aktivně na nich spolupracuje, vyslovuje se ke koncepčním i operativním otázkám, 

které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě.  

Indikátory: setkávání skupiny 4x ročně, uveřejněný seznam členů skupiny včetně příslušnosti 

k jednotlivým sektorům a zápisy z jednotlivých jednání na webové stránce PZM 

 

 

 



4 
 

Realizovat osvětovou akci k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost 

Termín: do 31. 10. 2017  

Odpovědnost: politik a koordinátor PZM a MA21 

Anotace: jedná se o seminář/přednášku, zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, 

který přednáší kvalifikovaný lektor; může se jednat o seminář pro určitou cílovou skupinu (žáci školy, 

senioři, členové rodinného centra, atd.), která bude určena začátkem roku 2017 

Indikátory: tisková zpráva, prezenční listina, fotodokumentace, reportáž 

 

Uspořádat veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji města 

Termín: 18. 5. 2017  

Odpovědnost: politik PZM a MA21, místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátor PZM a MA21, komise 

PZM a MA21 

Anotace: fórum Zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání k celkovému 

udržitelnému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i 

podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Cílem 

veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti. 

Doprovodným programem bude tvorba pocitové mapy města. Podrobnější informace v přílohách. 

Indikátory: písemný výstup z fóra – zápis s uvedením priorit, který je oficiálně projednán 

zastupitelstvem; účast dosahuje min. 50 osob 

 

Schválit finanční podporu aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování zastupitelstvem 

města  

Termín: do 31. 10. 2017  

Odpovědnost: politik PZM a MA21, zastupitelstvo 

Anotace: jedná se o podporu z rozpočtu města pro realizaci MA21 prostřednictvím financování 

aktivit, které reagují na komunitní plánování, např. řešení ověřeného problému z veřejného fóra 

k UR, případně z jiného komunitního plánování 

Indikátory: usnesení zastupitelstva o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 

 

Zajistit propagační brožuru o projektu ZM a MA21 pro veřejnost 

Termín: do 30. 6. 2017 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Spolupráce: koordinátor ZM a MA21, Komise PZM a MA21, KIC Rosice 

Indikátory: výroba brožury a distribuce do KIC a příspěvkových organizací města 

 

 

 

 

 

 

Návrh Plánu zlepšování na rok 2017 zpracovala Mgr. Petra Plchová, koordinátorka PZM a MA21 ve 

spolupráci s politikem PZM a MA21, Mgr. Jaroslavem Světlíkem.  

 

Plán zlepšování v této konečné podobě doporučuje ke schválení zastupitelstvu města Neformální 

skupina PZM a MA21, která jej projednala na setkání dne 15. 11. 2016. 
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Příloha 1: Veřejné fórum  
Zdroj: metodický list návodů k realizaci MA21 pro Zdravá města 

Inspirace:  Zdravé město Litoměřice (kategorie „A“): http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-

desatero-problem.html 

 

Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému 

rozvoji příslušného města, obce či regionu. 

Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích 

a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. 

 

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality očima 

veřejnosti. Níže uvedeným způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v 

dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi 

odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje a současně konsenzus na 

hlavních problémech k řešení (tedy emotivní zainteresování účastníků jako spoluautorů výstupu 

akce). Asociace NSZM ČR poskytuje zdarma facilitátora, který zajišťuje hladký průběh akce dle zásad 

komunitního plánování. Facilitátorkou fóra bude Dana Diváková , ředitelka Institutu komunitního 

rozvoje Ostrava. Komise PZM a MA21 zařídí prostor, moderátora a dostatečný počet účastníků. 

 

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu 

problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či 

dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá formou tematických 

stolů (doprava, životní prostředí ap. - viz níže). Hlavním společným výstupem je formulace 10-ti 

zásadních problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ ("10P"). Tyto i další problémy, 

náměty a připomínky k rozvoji jsou zachyceny v komunitním plánu města, tzv. Plán zdraví a kvality 

života, který by měl přinášet informace o řešení závažných problémů, definovaných na FZM a 

ověřených anketou či průzkumem. 

 

Výstupy akce jsou následně ověřeny  veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy 

s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se  ověřené problémy předkládají 

k projednání radě a následně i zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich 

řešení. Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního 

plánu.  

 

Ověřené problémy je doporučeno dále diskutovat v průběhu roku v rámci tzv. kulatých stolů, 

věnovaných vždy pouze jednomu problému. K řešení ověřených problémů by měly být nasměrovány 

finanční a jiné nástroje, kterými municipalita disponuje (dotační systém, osvětové akce, ap.). FZM se 

poté každoročně opakuje, přičemž veřejnost je vždy při této příležitosti seznámena se stavem řešení 

ověřených problémů a dále má samozřejmě možnost formulovat další problémy a náměty k 

místnímu rozvoji. 

 

Tematické stoly v rámci FZM: 

V případě, že město pořádá akci poprvé, je zapotřebí nejprve připravit návrh struktury tematických 

stolů,  která by měla vycházet z témat udržitelného rozvoje. 

http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
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Oficiální struktura témat udržitelného rozvoje 

(dle mezinárodních "Aalborských závazků" v rámci evropských udržitelných měst): 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava  

5. Zdraví obyvatel 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice  

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost  

 

Výše uvedené témata UR je doporučeno sloučit tak, aby vzniklo 7-9 tematických stolů. 

V případě malého zájmu účastníků FZM o některý tematický stůl je možné v dalším roce sloučit s 

jiným tematickým stolem, dané téma stolu však nesmí být zrušeno. 

Od roku 2011 je standardní součástí FZM tzv. stůl mladých (dětí a mládeže), který přináší pohled 

mladé generace na místní kvalitu života. 

 

Rámcově FZM probíhá následovně:  

Na každém FZM se účastníci zařadí k tematickému stolu dle svého výběru a zájmu – zde poté 

účastníci formulují jednotlivé problémy/náměty. Za každý tematický stůl jsou obvykle formulovány 2 

problémy (při malém počtu stolů jsou to 3 problémy), vnímané občany jako nejdůležitější. Tyto 

postupují do "finále" na hlasovací arch, kde z navržených problémů účastníci fóra společně stanoví 

svým hlasováním deset největších problémů – "10P".  

Schéma ročního cyklu FZM: 
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Příloha 2: Pocitová mapa 
Zdroj: www.pocitovemapy.cz 

Inspirace: https://www.brno.cz/strategie/pocitova-mapa/ 

 

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů 

na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. 

Obce výsledky využívají nejčastěji jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, vytváření 

koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou policii. 

Tvorbou pocitových map se zabývá Univerzita Palackého v Olomouci od roku 2014. Členům asociace 

NSZM ČR nabízí tuto službu zcela zdarma. 

Jak proces probíhá? 

 

Po úvodním kontaktu a dohodnutí detailů spolupráce se společně vymezí otázky, na které budou 

dotazovaní odpovídat a rozsah oblasti, která bude zmapována (sídliště, část města, celé město). 

Obvykle se jedná o 5-6 otázek, které mohou být dvojího typu: 

Obecné otázky: 

1. Kde se cítíte dobře? 

2. Kde jste na město hrdý? 

3. Kde sportujete? 

4. Kde trávíte volný čas? 

5. Kde se necítíte bezpečně? 

Specifické otázky? 

1. Kde máte ve městě problém s parkováním? 

2. Které služby Vám ve městě chybí? 

 

Dalším krokem je samotné mapování, které může probíhat ve dvou podobách.  Obě podoby je 

možné uskutečnit současně, nebo si vybrat jednu z nich. Kombinací metod zajistíte větší dosah 

mapování a výsledky budou relevantnější.  

Offline varianta: 

Mapování probíhá přímo s obyvateli města v rámci určitého setkání s veřejností. V dohodnutý termín 

přijedou pracovníci UP Olomouc s vytištěnou mapou a spoustou barevných špendlíků. S účastníky na 

místě vytvoří mapu, kterou si pak odvezou na pracoviště a zpracují. 

Online varianta: 

Další možností je vytvoření on-line verze dotazníku, který bude přístupný na webové stránce města. 

Uživatelé pak mapu vyplní z pohodlí domova. Ukázka takové aplikace přístupná na výše zmíněné 

webové stránce. 

 

Nasbíraná data z obou variant UPOL zpracuje v GIS, vyhodnotí a vytvoří souhrnné mapy pro 

jednotlivé otázky. Město obdrží analytické mapy společně se zprávou s výsledky. Je možné výsledky 

uveřejnit na webové stránce města, na které předtím probíhal sběr dat. Příklad města Krnova: 

http://www.pocitovemapy.cz/krnov-2016/nahled. 

 

 

 

 

http://www.pocitovemapy.cz/
https://www.brno.cz/strategie/pocitova-mapa/
http://www.pocitovemapy.cz/krnov-2016/nahled

