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INICIATIVY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ NA PODPORU AGENDY 21 

PROGRAMOVÉ OBLASTI 
 
Východiska opat ření 
28.1.  
Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni 
místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím 
úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a 
environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního 
prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální 
politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, 
mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje. 
 
Cíle 
28.2.  
Pro tuto programovou oblast byly navrženy následující cíle: 
(a) do roku 1996 by měla většina místních úřadů ve všech zemích provést konzultace s 
obyvatelstvem a sáhnout v rámci komunit konsenzu ohledně "místní Agendy 21"; 
(b) do roku 1993 by mělo mezinárodní společenství iniciovat konzultační proces, zaměřený 
na zvýšení spolupráce mezi místními úřady; 
(c) do roku 1994 by měli představitelé sdružení měst a dalších místních úřadů zvýšit úroveň 
spolupráce a koordinace za účelem zlepšení výměny informací a zkušeností mezi 
jednotlivými místními úřady; 
(d) všechny místní úřady v jednotlivých zemích by měly podněcovány k implementaci a 
monitorování programů zaměřených na zabezpečování účasti žen a mládeže v procesech 
rozhodování, plánování a implementace. 
 
Činnosti  
28.3.  
Všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, místními organizacemi a 
soukromými podniky a přijmout "místní Agendu 21". Na základě konzultací a vytváření 
konsenzu by se místní úřady poučily od občanů a od místních, občanských, komunitních, 
obchodních a průmyslových organizací a získaly informace nutné pro zformulování 
nejlepších strategií. Tento proces konzultací by zvýšil povědomí domácností o udržitelném 
rozvoji. Jednotlivé programy, politiky, zákony a předpisy úřadů zaměřené na dosažení cílů 
Agendy 21 by byly základě přijatých místních programů posouzeny a modifikovány. 
Jednotlivé strategie by také mohly být použity při podpoře návrhů na místní, národní, 
regionální a mezinárodní financování. 
 
28.4. 
Je třeba posilovat partnerství mezi relevantními orgány a organizacemi, jako jsou UNDP, 
Centrum OSN pro lidská sídla (Habitat), UNEP, Světová banka, regionální banky, 
Mezinárodní unie místních úřadů, Světová asociace velkých metropolí, Summit velkých měst 
světa, Organizace spojených měst a další partnerské organizace, s cílem zmobilizovat větší 
mezinárodní podporu ve prospěch programů místních úřadů. Důležitým cílem by bylo 
podporovat, rozšiřovat a zvyšovat úroveň stávajících organizací pracujících v oblasti 
vytváření potenciálu místních orgánů a péče o místní životní prostředí. 
 
Z tohoto d ůvodu:  
(a) se vyzývají Habitat a další relevantní orgány a organizace OSN, aby posílily služby 
spočívající ve sběru informací o strategických záměrech místních úřadů především o těch, 
které vyžadují mezinárodní podporu; 



 
(b) by mohly být, prostřednictvím periodických konzultací, probíhajících za účasti 
mezinárodních partnerů i rozvojových zemí, přezkoumány jednotlivé strategie a zvážena 
nejlepší forma mobilizace mezinárodní podpory. Takovéto odvětvové konzultace by 
doplňovaly současně probíhající konzultace, zaměřené na jednotlivé země, jako jsou 
například konzultace, které se konají v konzultačních skupinách anebo formou kulatých 
stolů. 
 
28.5. 
Zástupci asociace místních úřadů orgánů jsou vyzýváni k zavedení procesů zaměřených na 
zlepšení výměny informací, zkušeností a na vzájemnou technickou spolupráci mezi 
jednotlivými místními úřady. 
 
Prost ředky implementace:  
(a) Financování a vyhodnocení nákladů 
28.6. 
Doporučuje se, aby všechny strany znovu posoudily nároky na financování v této 
programové oblasti. Sekretariát Konference odhadl průměrné celkové roční náklady pro 
období 1993-2000 na posílení služeb mezinárodního sekretariátu zaměřených na 
implementaci činností v rámci této kapitoly na přibližně 1 milión USD hrazený mezinárodním 
společenstvím formou grantů nebo úlev. Toto je pouze indikativní a řádový odhad nákladů, 
který dosud nebyl přezkoumán vládami. 
 
(b) Rozvoj lidských zdrojů a vytváření potenciálu 
28.7.  
Tato programová oblast by měla ulehčit vytváření potenciálu a školící aktivity, které již jsou 
obsaženy v jiných kapitolách Agendy 21.  
 


