
Deklarace Zastupitelstva města 
Boskovice k projektu  

„Boskovice - Zdravé město“ 
 
 

 
I. 

 

Projekt Boskovice - Zdravé město, který dnes přijímá město Boskovice, je vstupním 
dokumentem pro aktivity Boskovic v mezinárodním hnutí Zdravých měst, které pod 
patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotnické organizace (WHO) a 
ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými národními i mezinárodními partnery.  
Věříme, že Projekt Boskovice - Zdravé město bude městu pomáhat ke kvalitnímu 
místnímu rozvoji a současně k dosažení jména v rámci regionu, České republiky i 
Evropy. 
 
 

II. 
 

Přijetím Projektu Boskovice - Zdravé město je potvrzen zájem o naplňování zásad a cílů 
základních dokumentů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality 
života, zejména: 
• Agendy 21, dokumentu Organizace spojených národů, 
• Health - Zdraví 21, dokumentu Světové zdravotnické organizace (WHO OSN), 
• i dalších uznávaných mezinárodních a národních dokumentů, zejména: 
 Národního akčního plánu zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokumentu vlády 

ČR. 
 
 

III. 
 

Město ve svém postupu bude aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR. 
Obsahem činnosti města podle Projektu Boskovice - Zdravé město bude realizace 
mezinárodně uznávaných kvalitních prvků a procesů v rozvoji města, kterými jsou 
zejména: 
• místní realizace cílů Health 21, 
• místní akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP), 
• místní (lokální) Agenda 21. 



 
 

IV. 
 

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu: 
A. Město zajistí nezbytné podmínky pro řízení a realizaci Projektu Boskovice - Zdravé 

město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR. 
B. V návaznosti na Projekt Zdravé město bude započat proces strategického rozvoje 

města Boskovice, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i společenských 
hodnot - oblasti zdraví, oblasti životního prostředí, oblasti sociální a kulturní, ale i 
oblasti ekonomické a hospodářské. 

 Strategický rozvoj bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy v partnerské 
spolupráci s obyvateli města. Město bude v rámci Projektu Zdravé město usilovat o 
spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a 
nevládního sektoru. 

C. Základem Projektu Boskovice - Zdravé město bude realizace Plánu zdraví v kvalitě 
LEHAP, který bude podkladem pro politiku zdraví města Boskovice jako součásti 
strategického rozvoje města. 

 
 

V. 
 

Tento    dokument    byl    projednán    a    přijat    Zastupitelstvem    města    Boskovice  
na  20. zasedání  dne  20. září 2001. 
 
 
 
 
 

       RNDr. Josef Dohnálek 
       starosta města Boskovice  


