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DEKLARACE O IMPEMENTACI MÍSTNÍ AGENDY 21 A PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE  V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

I. 

Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21 
(dále jen „deklarace“) je potvrzením zájmu MČ o naplňování zásad a cílů základních 
dokumentů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje a kvality života. Těmito 
dokumenty jsou Agenda 21 – dokument Organizace spojených národů a metoda Místní 
Agenda 21 (dále jen „MA21“). 

II. 

Deklarace vyjadřuje zájem MČ Praha 21 po úspěšné realizaci a podpoře implementace 
principů MA21 a zvyšovaní kvality veřejné správy a tím také praktické uplatnění principů 
udržitelného rozvoje v MČ Praha 21. 

Tento zájem bude MČ naplňovat dílčími cíli: 

        a)   Zvýšením informovanosti a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje 
Městské části Praha 21; 

        b)   Posílením občanské odpovědnosti a občanské participace prostřednictvím zapojení 
veřejnosti   do rozhodovacích procesů v Městské části  Praha 21. 

III. 

K naplňování počátečních idejí této deklarace napomáhá realizace projektu „Implementace 
MA21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21“ (dále jen „projekt“) a založení poradní 
komise RMČ Praha 21 Komise pro udržitelný rozvoj. 

Účelem projektu je nastavit stabilní základ pro implementaci principů MA21 v MČ Praha 21 a 
přispět ke kvalitnímu udržitelnému regionálnímu rozvoji a současně k dosažení dobrého 
jména MČ Praha 21 v rámci České republiky. 

IV. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů má MČ Praha 21 zájem na následujícím postupu: 

a)      MČ zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci projektu v souladu s metodikou 
a doporučeními Ministerstva životního prostředí. 

b)      V návaznosti na proces strategického rozvoje MČ Praha 21 bude projekt a na něj navazující 
aktivity nadále rozvíjet principy MA21 a udržitelného rozvoje. Tyto principy se budou dotýkat 
rozvoje individuálních i společenských hodnot nejen v oblastech životního prostředí, sociální 
a kulturní, ale také v oblasti ekonomické a hospodářské. 



MČ bude v rámci implementace principů MA21 a na něj navazujících aktivit usilovat o 
spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí i se zástupci podnikatelského a nevládního 
sektoru. 

c)       Realizace principů MA21 a na něj navazujících principů bude popsána v Aktivačním plánu 
rozvoje MA21 a Metodice implementace MA21 v Městské části Praha 21. Oba dokumenty se 
stanou důležitým podkladem pro politiku zavádění principů MA21 v MČ Praha 21.  

V Praze, dne 21. 3. 2011 

RNDr. Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21 

 


