
PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO 

ROK 2019 

Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, 

jichž chce v rámci projektu Znojmo – zdravé město v roce 2019 dosáhnout. Součástí formulace 

jednotlivých cílů je stanovení termínů jejich plnění a odpovědnosti za úspěšnou realizaci.  

 

1 POSTOUPIT DO KATEGORIE „C*“ V DATABÁZI MA21 

Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro dosažení kategorie „C“, 

zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie „C“ do databáze MA21. Odevzdání tří témat 

auditu udržitelného rozvoje do databáze MA21 pro získání stupně pokročilosti pro kategorii 

„C*“. 

Termín: 30. října 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise pro ZM a MA21, dotčené odbory, partneři ZM  

 

2 ODEVZDÁNÍ AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODLE METODIKY HODNOCENÍ 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V RÁMCI MA21 

Příprava zpracování a odevzdání tří témat Auditů udržitelného rozvoje (UR) do databáze 

MA21, pro následné získání stupně pokročilosti pro kategorii C. Tento stupeň pokročilosti je 

vyjádřen počtem 1 až 3 hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. Hvězdičky 

vyjadřují počet zpracovaných témat Auditu UR. Jejich kvalita je posouzena pracovní skupinou 

MA21. Cílem je v roce 2019 dosáhnout stupně pokročilost C*. 

C* zpracování min. 3 témat auditu;  

C** zpracování min. 7 témat auditu 

C*** zpracování 10 témat auditu 

Termín: 30. října 2019  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje 

Spolupráce: dotčené odbory, tajemnice MěÚ, politik ZM a MA21, Komise pro ZM a MA21  

  



3 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ZNOJMA NA OBDOBÍ 2016 – 2022: PŘÍPRAVA 

NOVÉHO AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2019 - 2022 

Nový čtyřletý akční plán bude obsahovat jak konkrétní strategické projekty na nadcházející rok 

kryté rozpočtem, tak ideové záměry a výhled akcí plánovaných k realizaci Strategického plánu 

v následujících obdobích. Takovýto model, který bude navíc respektovat volební období do 

rozhodujících orgánů města, bude dávat více prostoru pro stanovení vize vedení města. Spolu s 

nově nastavenými kritérii pro hodnocení projektů v tzv. Zásobníku bude lépe plnit svoji funkci, 

a to být nástrojem při rozhodování, kam investovat finanční prostředky. 

Termín: 1. čtvrtletí 2019 

Odpovědnost: oddělení strategického rozvoje, garanti tematických pracovních skupin, dotčené 

odbory 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, vedoucí odborů, tematické pracovní 

skupiny, ŘPS 

 

4 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA  

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

harmonogramu NSZM.  

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje, politik ZM a 

MA21, tajemnice úřadu 

 

5 REALIZACE AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU ZNOJMO ZDRAVÉ MĚSTO – RODINA OKURKOVA 

Pravidelná aktualizace webových stránek www.rodinaokurkova.cz, naplánování a realizace 

jednotlivých aktivit – kampaně na podporu třídění odpadu, zvýšení informovanosti občanů o 

službách v oblasti nakládání s odpady a péče o zeleň, výsadby stromů a zeleně na veřejných 

prostranstvích s aktivní účastí obyvatel města apod.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tiskové oddělení, oddělení strategického rozvoje, 

odpadový hospodář, odbor investic a technických služeb, Městská zeleň, p. o.,  

Spolupráce: vedoucí OŠKPP, městská architektka, politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, 

Komise pro ZM a MA21  

  

http://www.rodinaokurkova.cz/


6 PODPORA ROZVOJE CYKLODOPRAVY VE MĚSTĚ: PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ ZNOJMĚ 

Nově vzniklý strategický dokument bude představovat ucelený podklad pro návrh konkrétních 

opatření. Dokument bude členěn na Analytickou část, Návrhovou část a Akční plán realizace. 

Analytická část bude zpracována ve spolupráci s širokou veřejností v rámci veřejného 

projednání. 

Termín: červenec 2019  

Odpovědnost: oddělení strategického rozvoje, vybraný dodavatel 

Spolupráce: odbor investic a technických služeb, oddělení územního plánování, Znojemská 

Beseda, p. o., místní sdružení a odborníci  

 

7 PRAVIDELNÉ HODNOCENÍ AKTUÁLNOSTI SEZNAMU STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH 

DOKUMENTŮ MĚSTA  

Seznam dokumentů je zveřejněn na Intranetu MěÚ a je přístupný všem zaměstnancům. Ucelený 

a přístupný seznam všech strategických dokumentů usnadní úředníkům práci. Všichni budou 

mít přehled, které dokumenty již existují a budou s nimi moci pracovat.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje, IT oddělení  

Spolupráce: vedoucí odboru ÚPSR, tajemnice úřadu, dotčené odbory  

 

8 MEDIALIZACE PROJEKTU ZM A MA21  

Pravidelné uveřejňování informací o aktivitách projektu ZM v měsíčníku Znojemské Listy, 

případně v jiných regionálních médiích (týdeníky, rozhlas). Informování médií prostřednictvím 

tiskových zpráv.  

Termín: průběžně (minimálně 4 zprávy v médiích za rok)  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tisková mluvčí, tiskové oddělení  

Spolupráce: politik ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje 

 

9 WEBOVÉ STRÁNKY ZM A MA21 (WWW.ZNOJMO-ZDRAVEMESTO.CZ)  

Průběžná aktualizace, vkládání informací a tiskových zpráv k realizaci jednotlivých aktivit ZM 

a MA21.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21 

  



10 ŠKOLENÍ – UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

Proškolení zaměstnanců městského úřadu na téma udržitelný rozvoj a zvolený problém. 

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vzdělávací firma  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, vedoucí odboru ÚPSR, politik ZM a MA21, 

vedení úřadu  

 

11 VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ K PROJEKTU „ZELENÉ CESTY MĚSTA ZNOJMA“  

Městu Znojmu se podařilo získat dotaci. V rámci tohoto projektu proběhne příprava, uspořádání 

a vyhodnocení tří veřejných projednání k jednotlivým částem projektu. Za účasti zástupců 

městského úřadu, zodpovědného politika, odborníků a široké veřejnosti. Oprávněné 

připomínky, které nebudou v rozporu s platnou legislativou a nebudou bránit realizaci všech 

podstatných částí projektu, budou zapracovány.  

Termín: v průběhu roku 2019  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, oddělení strategického rozvoje, vedoucí ÚPSR, 

projektant  

Spolupráce: dotčené odbory, tiskové oddělení, politik ZM a MA21 

 

12 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE 

MĚSTĚ ZNOJMĚ 

Městu Znojmu se podařilo získat dotaci. V rámci tohoto projektu proběhne příprava, uspořádání 

a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců městského úřadu, zodpovědného 

politika, odborníků a široké veřejnosti. Oprávněné připomínky, které nebudou v rozporu s 

platnou legislativou a nebudou bránit realizaci všech podstatných částí projektu, budou 

zapracovány.  

Termín: 1. pol. r. 2019 

Odpovědnost: oddělení strategického rozvoje, vybraný dodavatel 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tiskové oddělení, dotčené odbory 

 

13 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ K PROJEKTU TZV. DOMEČKU 

Městu Znojmu se podařilo odkoupit budovu České spořitelny ve Znojmě, tzv. Domeček. V jeho 

prostorech má vzniknout společensko-kulturní centrum. V rámci tohoto projektu proběhne 

příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců městského úřadu, 

zodpovědného politika, odborníků a široké veřejnosti. Oprávněné připomínky, které nebudou 

v rozporu s platnou legislativou a nebudou bránit realizaci všech podstatných částí projektu, 

budou zapracovány.  

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tisková kancelář 

Spolupráce: politik ZM a MA21, dotčené odbory, projektant, městská architektka 

 

 



14 PŘÍPRAVA, USPOŘÁDÁNÍ A VYHODNOCENÍ FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 

Fórum Zdravého města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města pro širokou veřejnost. 

Výstupem je formulace deseti nejzávažnějších problémů města, tzv. „10P“, které jsou následně 

ještě ověřeny anketou a poté zpracovány do komunitního plánu města.  

Termín: 11. dubna 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, partneři projektu ZM, tisková mluvčí, tiskové oddělení  

 

15 PŘÍPRAVA, USPOŘÁDÁNÍ A VYHODNOCENÍ MLADÉHO FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA 

Mladé Fórum Zdravého města je společné setkání žáků a studentů, kteří diskutují nad problémy 

města, hledají nová řešení a projekty v jednotlivých oblastech života ve městě. Výstupem je 

formulace deseti nejzávažnějších problémů města, tzv. „10P“, které jsou následně ověřeny 

anketou. 

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, partneři projektu ZM, tisková mluvčí, tiskové oddělení, ZŠ a MŠ 

 

16 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ DNY ZDRAVÍ 

Příprava a realizace kampaně, která má za cíl informovat o tom, jak správně pečovat o své 

zdraví, jak předcházet zdravotním potížím a zároveň nabídnout různé sportovní aktivity 

zdarma. 

Jarní dny zdraví termín: 22. – 24. března/29. – 31. března 

Podzimní dny zdraví termín: říjen/listopad 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, odbor sociální, 

partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem, ZŠ a MŠ, Státní zdravotní 

ústav, p.o., Středisko volného času Znojmo 

 

17 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ DEN ZEMĚ  

Příprava a realizace celodenní kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí a 

environmentální vzdělávání.  

Termín: 26. duben 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: Městské lesy Znojmo, p. o., Městská zeleň Znojmo, p.o., ZŠ a MŠ, tisková mluvčí, 

tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Městská policie Znojmo, Komise rady pro ZM a MA21, 

partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem  

 



18 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ DEN BEZ ÚRAZU 

Příprava a realizace celodenní kampaně, jejímž cílem je upozornit veřejnost na možnosti 

prevence úrazů. Včetně toho, jak se zachovat, pokud již k úrazu dojde.  

Termín: 30. května 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, odbor 

sociální, tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, 

ZŠ a MŠ, Městská policie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná 

služba, BESIP 

 

19 USPOŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY/DEN BEZ AUT  

Příprava a realizace kampaně, která má za cíl upozornit na neudržitelný nárůst individuální 

automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy 

silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.  

Termín: 20. září 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a 

MA21, Středisko volného času Znojmo, Městské lesy Znojmo, Městská policie Znojmo, 

partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem, ZŠ a MŠ  

 

20 ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE DO PRÁCE NA KOLE 

Zapojení města do soutěže, která probíhá každoročně v květnu. Kampaň má za cíl hravou 

formou přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy a ulevit tak životnímu 

prostředí. Se zapojením do soutěže souvisí uhrazení členského poplatku, propagace, zajištění 

doprovodného programu a cen pro vítěze jednotlivých kategorií. 

Termín: březen až červen 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: oddělení strategického rozvoje, tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a 

MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM 

 

21 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO  

Participativní rozpočet je skvělou možností, jak zapojit občany do rozhodování o dalším 

rozvoji města. Cílem projektu je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké 

jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Město uvolní ze svého rozpočtu 

část peněz a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít 

k vylepšení města. Návrhy jsou následně prezentovány veřejnosti, která o nich hlasuje. 

Termín: v průběhu roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, tajemník MěÚ, pracovníci příslušných odborů 

a příspěvkových organizací MěÚ, partneři projektu ZM 

 



22 PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE  

Průběžné mapování možností partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, 

organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM  

 

23 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZM A MA21 ZA ROK 2019 A ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 

MA21 NA ROK 2020 

Hodnotící zpráva podává informace o aktivitách a činnostech v rámci ZM a MA21 v uplynulém 

roce. Hodnotící zpráva se předkládá vedení města, radním, zastupitelům a partnerům projektu 

ZM. Zároveň s hodnotící zprávou bude představen nový Plán zlepšování na rok 2020  

Termín: do konce roku 2019 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21  

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM  

 

24 REALIZACE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA ZNOJMA  

Na základě připravovaného Akčního plánu Rodinné politiky města Znojma na rok 2019 jako 

prováděcího dokumentu ke Koncepci rodinné politiky města Znojma na období 2016-2019 

budou realizovány akce v rámci Národního týdne manželství (únor 2019), Týdne pro rodinu 

(květen 2019) a Svátku/Dne seniorů (září/říjen 2019). Výstupem bude monitorovací zpráva 

předložená orgánům města a příprava Koncepce rodinné politiky města Znojma na další čtyřleté 

období a akčního plánu na rok 2020.  

Termín: průběžně  

Odpovědnost: vedoucí sociálního odboru - koordinátor RPMZ, 

Spolupráce: vedení města, členové řídící a pracovní skupiny, Komise sociální, zdravotní a 

seniorů 

 


