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PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA SPOLEČNÉM SETKÁNÍ V ÚJEZDĚ NAD LESY 

Tisková zpráva MČ Praha 21 
dne 9. března 2012 

Městská část Praha 21- Újezd nad Lesy s asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
pořádala 8. března 2012 „Setkání městských částí k místní Agendě 21“. Účastnilo se ho 43 
zástupců 19 městských částí Prahy. „Jsem velmi rád, že se vzájemně setkáváme a můžeme si 
vyměnit příklady dobré praxe v oblasti zapojování veřejnosti, neziskového a soukromého 
sektoru do zkvalitňování života v našich městských částech,“ říká starosta MČ Praha 21 pan 
RNDr. Pavel Roušar. Ředitel  NSZM ČR pan Ing. Petr Švec k tomu dodává: „Proces místní 
Agendy 21 je dlouhodobý a náročný, ale měl by být pro všechny municipality a jejich občany 
přínosný.“ Akce se konala v rámci projektu NSZM ČR „ROZMArIN“, který je realizován za 
finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 

V úvodní prezentaci ředitel NSZM ČR představil Projekt Zdravé město a místní Agenda 
21, který si klade za cíl pomoci municipalitám v oblasti komunitního plánování, strategického 
řízení a plánování, sdílet příklady dobré praxe, informovat o možnosti externích zdrojů a 
vůbec celým projektem napomoci účelnému financování do udržitelného rozvoje jednotlivých 
obcí, měst, krajů, městských částí. „Těší mě, že má naše asociace již 102 členů, což je skoro 
37 % populace ČR. Mezi nimi je i 7 pražských městských částí,“ upřesňuje Ing. Petr Švec.  

Starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar prezentoval důvody, proč městská část začala před 
rokem zavádět proces místní Agendy 21 a uvedl dva příklady dobré praxe, On line sledování 
zimní údržby a Videopřenosy z veřejných zasedání. „Jsme v procesu MA21 na začátku, 
učíme se komunikovat s občany a oni s námi a společně vytváříme Strategický plán rozvoje 
MČ Praha 21.“ Koordinátorka místní Agendy 21 v MČ Praha 21 paní Iva Hájková představila 
tento proces tvorby Strategického plánu komunitním způsobem a k tomu také uvedla: 
„To, že zpracováváme tento dokument ve spolupráci s občany, má své nevýhody, ale i své 
výhody. Jedna z nevýhod je ta, že občané umějí kritizovat, ale mnohdy neumějí přijít 
s náměty. Výhodu ale spatřujeme v tom, že od samého začátku jsou do zpracování vtaženi 
pracovníci úřadu, samospráva, občané a různé organizace působící v MČ. Proto by měl 
vzniknout dokument, který by měl mít lehčí životní cestu. “ 

Zástupci žákovského zastupitelstva Újezd nad Lesy prezentovali zapojení dětí do rozvoje 
městské části, jakým způsobem sbírali náměty od žáků základní školy a jak s výsledky dále 
pracovali. Starosta RNDr. Pavel Roušar k tomu dodává: „Jsem velmi rád, že jsou mezi námi 
děti, kterým není lhostejný další rozvoj městské části a jsou ochotny zapojit se do celého 
procesu místní Agendy 21.“ 

Koordinátorky místní Agendy 21 v MČ Praha-Libuš a MČ Praha 14 představily projekty 
podpořené z Revolvingového fondu MŽP. Environmentálně příznivé chování institucí v 
MČ Praha-Libuš – praktická cesta k udržitelnosti“ a Zapojování veřejnosti aneb 
„nebojme se lidí“. Praha-Libuš sdělila způsob zavádění tzv. Zeleného úřadování a Praha 14 
různé metody zapojení veřejnosti. 
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Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 JUDr. Vladimíra Kozáková se 
podělila o příklad dobré praxe v rámci třídění odpadů v MČ a ochrany životního 
prostředí. Na závěr prezentoval předseda občanského sdružení Újezdský STROM zajímavé 
aktivity směřující ke zlepšení prostředí převážně v oblasti Klánovického lesa a schopnosti 
využít potenciál soukromého sektoru. „Podařilo se nám za čtyřleté naše působení přinést do 
městské části na zkvalitnění životního prostředí již skoro 1 mil. Kč v podobě různých grantů 
(MHMP, MČ) a podpory soukromých firem. V současné době se snažíme o rozšíření 
přírodního parku Klánovice – Čihadla.“ 

Na závěr starosta MČ Praha 21 využil přítomnosti asistentky radní MHMP paní JUDr. Heleny 
Chudomelové a s potěšením zkonstatoval, že hl. m. Praha má zájem vstoupit do Národní sítě 
Zdravých měst ČR a realizovat projekt Zdravé město procesem MA21. „Byl bych rád, 
kdybychom se mohli v městských částech nadále takto setkávat a předávat si příklady dobré 
praxe v rámci procesu místní Agendy 21 a pevně věřím, že Magistrát HMP bude tyto aktivity 
v budoucnu podporovat svojí koordinací a finanční pomocí,“ sdělil na závěr setkání starosta 
MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar. 

 

Kontakty: 
RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21, pavel.rousar@praha21.cz, tel. 775 581 820   
Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, svec@nszm.cz, tel. 602 500 639 
Iva Hájková, koordinátorka místní Agendy 21, iva.hajkova@praha21.cz, tel. 281 012 928 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „ROZMArIN“, který je realizován  
za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí 


