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Projekt Statutrírní mèsto Liberec - Zdravé mésto, kteqf dnes pÍijímó zastupitelstvo mésta, je
zókladním dokumentem pro aktivity mésta v mezinórodním ,,Projektu Zdravé mèsto" a
mezinórodním programu ,,místní Agenda 21".

Tlto mezinàrodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojenlfch narodù a
jejích institucí (Svétovó zdravotní orgatizace - WHO), za podpory Ewopské unie a ve
spolupróci s mnoha dal5ími v'.iznaónjmi odbomjmi partnery, jsou v prostÌedí Òeské
republiky realizovóny Nrírodní sítí Zdravjch mèst eR (NSZM CR).

VèÍíme, àe Projekt Statutórní mèsto Liberec - Zdravé mèsto bude municipalitè pomóhat
ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnéní mezinórodních standardú veiejné spróvy
a souòasnó k dosaZení dobrého jména naSeho mésta v rimci regionu, Òeské republiky i
Evropy.

il.

Piijetím Projektu Statul4mí mèsto Liberec - Z&avé mésto je potvrzen zójem mésta o
naplíovéní zàsad a cílù zríkladních dokumentù EU a OSN, které se zaby.vaji oblastrni
udrZitelného rozvoje, zdraví a kvality ùivoîa, a kjejichZ naplùovóní se Ceskó republika
zavéaala, zejména:

- Agenda 21, dokument Organizace spojenlfch nrírodù
- Zdravi 2l (Health 21), dokument Svètové zdravotní organizace

a dal5ích vfznamnjch mezinrirodních a nórodních dokumentù, zejména:

- Athénskó a Zóhiebskó deklarace Zdravfch mést, dokument Svétové zdravotní organizace
- Nórodní akòní pliin zdraví a Zivotního prostiedí QIIEFIAP), dokument Vlódy CR.

III.

Piijetím této deklarace mésto potvrzuje svùj zójem bit íódnim òlenem asociace Nrírodní sít'
Z&avlch mèst ÓR (NSZM ÓR). Asociace a jeji odbomí partneii budou poskytovat mèstu
pomoc v postupu ke zdraví, udrZitelnému rozvoji a kvalitè ùivota v rómci Metodiky NSZM
ÓR. Mèsto mó moZnost aktivnè spolupracovat s ostatními òleny NSZM CR.



Cinnost mèsta podle Projektu Statutómí mèsto Liberec - Zdravé mèsto bude naplÈovat
mezinórodnè uznóvanó doporuòení EU a OSN v rómci kvality veiejné spràvy a rozvoje mèsta,
kteqirrni jsou zejména:

- místní Agenda2l

- místní realizace dokum enít Zdraví 21

- místní Akòní plón zdraví a Zivotního prostÍedí (LEFIAP).

IV.

PÍi vèdomí dùleZitosti vfSe uveden;ich cílú se mèsto rozhodlo k nósledujícímu postupu:

Mèsto zajistí nezb)'tné podmínky a z6zemí pro iízení a rcalizaci Projektu StatutrlLrní mésto
Liberec - Zdravé mésto v souladu s doporuòeními asociace NSZM CR.

V rrímci procesu strategického pkínovéní a iizeni rozvoje Statutrímího mèsta Liberec, bude
pamatoviíno na opatíení sméíující do oblasti zdraví, Livotniho prostiedí, oblasti ekonomické
a hospodóÌské, i oblasti sociólní a kulturní.

Strategicky rozvoj mésta bude probíhat v kvalité místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobè
udrZitelného rozvoje mèsta a v pafnerské spolupróci s obòany. Mèsto bude v rómci projektu
usilovat o spolupróci se zóstupci jinlch uíadú, institucí a 3kol, i se zóstupci hospodóiského
a nevlódního sektoru.
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