
Městská část Praha 15 
Projekt Zdravá Městská část Praha 15 a MA21  

DEKLARACE 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D E K L A R A C E 
k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života  
prostřednictvím Projektu Zdravé městská část Praha 15   

a metody místní Agenda 21  
 

Městská část Praha 15 přijímá tuto deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality 
života a přistupuje tím k iniciativám OSN – Projektu Zdravé město WHO (ZM) a metodě 
místní Agenda 21 (MA21). 

Článek I. 

Prostřednictvím ZM a MA21 bude Městská část Praha 15 naplňovat cíle základních národních 
a mezinárodních dokumentů v této oblasti:  

• Agenda 21 – dokument schválený na summitu OSN v Riu de Janeiro v roce 1992, 

• Koncepce podpory místní Agendy 21 – dokument schválený Vládou ČR v roce 2012,  

• Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR – dokument schválený Vládou ČR  
v roce 2014. 

Článek II. 

Přijetím této deklarace Městská část Praha 15 potvrzuje: 

1. zájem o aktivní realizaci Projektu Zdravé město WHO jako oficiálního programu, který  
v České republice garantuje Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s příslušnými 
ministerstvy.  

2. zájem o aktivní realizaci místní Agendy 21 jako oficiální metody kvality veřejné správy, 
kterou v České republice garantuje Ministerstvo vnitra, Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
(RVUR) a mezirezortně koordinuje Pracovní skupina pro MA21 při RVUR. Pro potřeby 
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hodnocení kvality realizace MA21 byla vytvořena sada Kritérií MA21. Pracovní skupina MA21 
při RVUR, ve spolupráci s expertním týmem provádí pravidelné hodnocení postupu při 
realizaci místní Agendy 21 v souladu se stanovými kritérii. 
 
Kvalita realizace MA21 doložená naplňováním Kritérií MA21 v oficiální Databázi MA21 může 
být městem využita jako podpůrný prostředek pro žádosti o finanční podporu z vybraných 
národních i regionálních dotačních titulů.  

Článek III. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených záměrů a cílů rozhodlo zastupitelstvo Městské části 
Praha 15 o následujícím dlouhodobém a systematickém postupu:  

• Zvyšování informovanosti a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje 
Městské části Praha 15 

• Posilování občanské odpovědnosti a občanské participace prostřednictvím zapojení 
veřejnosti do rozhodovacích procesů v Městské části Praha 15 

• Strategický rozvoj Městské části Praha 15 bude komplexně zaměřen na udržitelný rozvoj, 
podporu zdraví a kvality života, s důrazem na aktivní participaci obyvatel.  

• Městská část Praha 15 bude při řešení celkového strategického rozvoje i dílčích oblastí 
spolupracovat s dalšími veřejnými, odbornými a vzdělávacími institucemi, s nevládním  
a podnikatelským sektorem.  

• Budou zajištěny nezbytné instituciální a organizační podmínky pro realizaci ZM a MA21  
v souladu s platnými Kritérii MA21 a Metodikou NSZM ČR. 

 
Článek IV. 

Přijetím této deklarace potvrzuje Městská část Praha 15 svůj zájem být členem mezinárodně 
certifikované asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).  

Asociace NSZM ČR a její odborní partneři budou poskytovat pomoc v postupu ke zdraví, 
udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR. Město má možnost aktivně 
spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR a dalšími realizátory MA21.  
 
 
Věříme, že Projekt Zdravé město bude přispívat ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění 
mezinárodních standardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého jména naší Městské 
části Praha 15 v rámci České republiky i vůči zahraničí.  
 
V Praze dne 
 
 
 

…………………………     ………………………… 
 zástupce starosty             starosta 
 


