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1 Zdravé město 

Zdravé město WHO je mezinárodní projekt, který byl iniciován a je dále od 

roku 1988 podporován a rozvíjen OSN. Jde o aktivní hnutí municipalit v 

Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN. 

V rámci Evropy je do projektu zapojeno 1400 Zdravých měst. 

Hlavní cíl iniciativy je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a ekonomické agendy místních 

samospráv. Zdraví je problematika společná všem sektorům a místní samosprávy mají jedinečnou 

vedoucí pozici se schopností chránit a podporovat zdraví svých občanů – a tím kvalitu jejich života.  

Hlavní cíle projektu:  

 zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a politické agendy měst,  

 podporovat iniciativy a aktivity pro zdravý a udržitelný rozvoj na lokální úrovni zdůrazňující 

zdraví, rovnost ve zdraví, principy Evropské strategie na dosažení zdraví pro všechny a Zdraví 

2020, 

 podporovat mezisektorovou a participativní politiku týkající se zdraví,  

 sdílení zkušeností, dobré praxe, znalostí a metod využitelných ve všech městech Evropy  

 podporovat solidaritu, spolupráci a vazby mezi evropskými městy a sítěmi lokálních organizací 

a agentur zabývajících se problematikou rozvoje měst  

 zvyšovat počet členů Evropské sítě WHO.  

 

Národní síť zdravých měst ČR je zastřešující asociací pro zdravá 

města, obce a regiony. Je certifikovaná ze strany Světové zdravotní 

organizace jako kvalitní realizační platforma v rámci ČR. Síť 

představuje pro členy možnost sdílení zkušeností a dobré praxe v 

nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.  

Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci 

v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na 

místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

NSZM ČR má v současné době 130 členů, s regionálním vlivem na 2 160 měst a obcí, ve kterých 

žije 5,418 milionu obyvatel (52 % populace ČR). 
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2 Místní Agenda 21  

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který 

zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování 

místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi 

a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního 

prostředí na daném místě. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat v roce 1992 na Summitu 

Země v Rio de Janeiru v souvislosti s debatou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní 

roli v procesu MA21 hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je subjektem, který 

iniciuje spolupráci s ostatními subjekty.  

MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován prostřednictvím 

zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti a využíváním 

všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.  

Významným faktorem ovlivňující úspěšnost uplatňování principů MA21 je kvalitní veřejná správa, 

která má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti veřejnosti na 

rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný management, 

efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. 

Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost s konkrétními 

aktivitami úřadů územní veřejné správy.  

Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce 

podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012–2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

na období 2010–2030), i na úrovni regionální (například Strategie udržitelného rozvoje Libereckého 

kraje 2006–2020) a na úrovni místní (v aktualizaci Strategie rozvoje statutárního města Liberec na 

roky 2014–2020 jsou tyto principy zakotveny). 
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3 Statutární město Liberec – Zdravé město  

Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013. Zastupitelstvo města 

schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k podpisu Deklarace 

Zdravého města. 

3.1 Naplňování Plánu zlepšování MA21 na rok 2018 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2018 byl schválen radou města na jejím 6. zasedání dne 20. března 

2018 usnesením č. 359/2018. 

Naplňování jednotlivých bodů plánu: 

3.1.1 Udržování a informování o aktivitách MA21 v samostatné sekci webových stránek města 

„Zdravé město Liberec a MA21“ 

V roce 2014 vznikla webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA21, NSZM a projektu 

Statutární město Liberec – Zdravé město na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-

informace/zdrave-mesto/. Během roku 2017 došlo k dokončení úprav na webových stránkách SML, aby 

byly uživatelsky přívětivější a zájemci se v nich lépe orientovali. 

Cíle pro rok 2018: 

Cílem pro rok 2018 bylo co nejpravidelnější aktualizování webu Zdravého města. Jako podpůrné 

monitorování projektu Zdravé město, bylo uveřejňování aktivit i na facebookové stránce Zdravého 

města Liberec, což mělo mít za následek větší návštěvnost a šíření obsahu mezi občany.  

Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, tiskové oddělení města  

SPLNĚNO 

Informace v dané sekci webových stránek města byly průběžně aktualizovány. Informace byly dále 

pravidelně umísťovány na facebookové stránky a docházelo tak ke konfrontaci s veřejností 

prostřednictvím jiného komunikačního kanálu než pouze městských stránek. 

3.1.2 Vzdělávání koordinátora MA21 

V roce 2017 koordinátorka MA21 úspěšně absolvovala základní vzdělávací cyklus v rámci škol NSZM 

ČR – tzv. Zlatý certifikát. 

Cíle pro rok 2018: 

Cílem bylo, aby nový koordinátor Zdravého města Liberec absolvoval alespoň dvě Školy Zdravých měst 

(jarní, letní, podzimní), aby mohl v následujícím roce získat tzv. Zlatý certifikát. Vzdělávacích aktivit 

se mohli účastnit i další pracovníci Odboru strategického rozvoje a dotací SML, kteří se mohli v rámci 

ZM a MA21 na aktivitách podílet. 

Odpovědnost:  koordinátor 

NESPLNĚNO 

Vzhledem k dlouhodobému neobsazení pozice koordinátora nemohlo dojít k účasti na všech školeních 

NSZM. Koordinátor byl pověřen v říjnu, proto se mohl zúčastnit pouze podzimní školy NSZM. 

 

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
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3.1.3 Vytvoření a zpracování Auditů UR 

Rokem 2018 započalo městu třetí období po sobě, kdy mělo a mohlo naplnit kategorii „C“ 

STABILIZACE. Liberec měl zahájit postupné zavádění kroků, které by mu pomohly k dosažení vyšší 

kategorie, která by byla logickým pokračováním dosavadního stavu. Nejdůležitější však bylo to, aby 

docházelo stále k naplňování podmínek již stávajících. Toto sebehodnocení bylo v plánu dodat 

v následujícím roce, aby město mohlo předložit audity minimálně ve třech oblastech udržitelného 

rozvoje, a posunulo se tak z kategorie C na *C.  

Pro první tři Audity UR byly navrženy tyto oblasti: 

1. Životní prostředí 

2. Místní ekonomika a podnikání 

3. Sociální prostředí 

NESPLNĚNO 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední volební rok stávající vlády města a do října byla stále 

neobsazená pozice Koordinátora MA21, nemohlo dojít k naplnění této aktivity. 

3.1.4 Plánování s veřejností 

Cílem roku 2018 bylo aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování – kulaté stoly, 

fórum UR/MA21 (v roce 2018 mělo proběhnout 5–8 takových akcí) 

Měly být realizovány tyto druhy aktivit: 

 Veřejná projednávání 

 Kulaté stoly – např. projednávání vybraných problémů z Veřejného fóra Zdravého města 

 Veřejné fórum Zdravého města 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM, manažer IPRÚ, odbor strategického rozvoje a dotací 

SPLNĚNO 

V roce 2018 byla realizována veřejná projednávání, kulaté stoly a veřejné fórum Zdravého města např. 

 Veřejné projednávání – revitalizace ulice Vlnařská / sídliště Broumovská (září) 

 Kulaté stoly – Hospodaření s vodou v Liberci (červenec), Budoucnost cyklodopravy (listopad) 

 Veřejné fórum 2018 (září) 

3.1.5 Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji  

V roce 2017 byly zrealizovány 2 kampaně ve spolupráci s neziskovým a podnikatelským sektorem – 

Den Země a Týden mobility. 

Cíle pro rok 2018: 

V roce 2018 bylo v plánu zrealizovat kampaně k udržitelnému rozvoji. Harmonogram byl následující: 

 Dny místní energie (leden 2018) 

 Světový den vody (březen 2018) 

 Světový den zdraví (duben 2018) 

 Den Země (duben 2018) 

 Česko proti chudobě (červen 2018) 

 Den bez násilí (červen 2018) 

    SPLNĚNO 
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Dny místní energie 

Představeni projektu SECAP, lokální systémy a snižovaní CO2 a prachových částic.  

Termín: leden 2018 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, politik ZM  

V rámci osvětové akce se realizovaly např. tyto aktivity: 

 Představení Akčního plánu energetických opatření 

 Příklady energetického managementu  

 Příklady dobré praxe energeticky úsporného bydlení 

Světový den vody 

Osvětová kampaň zaměřená na znečistění vody a její plýtvání. 

Termín: březen 2018 

Odpovědnost: specialista pro práci s veřejností 

Světový den zdraví 

Akce se uskutečnila ve spolupráci s neziskovými organizacemi a byla zaměřena na prevenci 

onemocnění a zlepšeni kvality života občanů města. 

Termín: duben 2018 

Odpovědnost: specialista pro práci s veřejnosti 

V rámci osvětové akce se realizovaly např. tyto aktivity:  

 Praktická zkouška první pomoci 

Organizovaný výšlap na Ještěd 

 Měření tlaku a BMI 

Den Země 

Akce byla plánována ve spolupráci s neziskovými organizacemi ekologického zaměření a organizacemi 

města. Plánovány byly i vzdělávací a osvětové akce, např. 

 Ukliďme Česko (duben 2018) 

 Spolupráce s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na ekologickou výchovu, ochranu 

přírody, recyklaci odpadu a jiné 

 Aktivity zaměřené na zero waste – bezodpadové hospodaření 

 Divadlo s ekologickou tématikou  

 Kompostování 

Termín: duben 2018 

Česko proti chudobě 

Akce měla nastínit možnosti humanitární a rozvojové pomoci, vzdělávání a dobrovolné práce 

s organizacemi, které se věnují otázkám chudoby jak u nás, tak i v rozvojových zemích, dále otázkám 

genderu a životního prostředí. 
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Termín: červen 2018 

Odpovědnost: Specialista pro zapojování veřejnosti 

V rámci osvětové akce se realizovaly např. tyto aktivity: 

 Rozvojová pomoc a chudoba — přednášky 

 Promítáni dokumentu na téma humanitární pomoci 

 Výstava fotografií — Lidé na okraji (celý svět)  

Den bez násilí 

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci násilných činů, podporu obětí a také osvěty v otázkách drogové 

závislosti. 

Termín: červen 2018 

Odpovědnost: specialista pro práci s veřejností 

Evropsky týden mobility 

Zapojení do Evropského týdne mobility, spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na 

udržitelné formy dopravy. 

Termín: září 2018 

V rámci Evropského týdne mobility se realizovaly např. tyto aktivity:  

 Tým silniční bezpečnosti – správné dopravní chování, prevence úrazů, složky IZS 

 Týden mobility na dopravním hřišti – výchova dětí a mládeže, jízdy zručnosti 

 Alternativní způsoby cestování – sdílení dopravních prostředků, bikesharing, carsharing 

 Propagace pěší přepravy - zdravotní bonusy, komentovaná prohlídka města  

 Cyklojízda – asistovaná projížďka s Cyklisty Liberecka 

 Elektro cyklojízda — zkoušení elektro kol pro veřejnost   

 Propagace využívání tramvajové a městské hromadné dopravy 

 Cykloburza – burza kol, koloběžek, in-line bruslí a cyklopotřeb 

3.1.6 Pořádání Veřejného fóra  

V souladu s kritérii MA21 mělo být uspořádáno Veřejné fórum, které by bylo následováno ověřující 

anketou o největších problémech ve městě, přičemž výsledky fóra a ankety měly být dále porovnávány. 

Termín: září 2018 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti, politik ZM 

SPLNĚNO 

Informace o výsledcích jsou podrobněji rozepsány v samostatné Zprávě z VF 2018. 
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3.1.7 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

Cílem pro rok 2018 bylo, aby z rozpočtu města Liberce byla podpořena jedna veřejná iniciativa, která 

je v souladu s principy MA21 (vzešlá z plánování s občany či z veřejného fóra). 

Odpovědnost: koordinátor   

částečně SPLNĚNO 

Dne 22. 6. 2017 proběhla veřejná diskuse nad tématem Lesní koupaliště v Liberci. Veřejnost byla 

rozdělena do 5 pracovních skupin, které měly za úkol sepsat připomínky k projektovému záměru 

Revitalizace Lesního koupaliště.  

Projekt je realizován, byla provedena oprava bazénové vany a úprava okolí; areál byl vybaven 

základním mobiliářem včetně opravy plotu a vstupních bran, byly provedeny terénní, sadové 

a elektroinstalační práce, od července 2018 probíhal zkušební provoz areálu. Ve zkušebním provozu byl 

areál zpřístupněn veřejnosti, která jej v letních měsících úspěšně využívala. Do konce roku měl být 

zajištěn v rámci příslušenství zdroj vody z nového vrtu.  Projekt je financován z rozpočtu statutárního 

města Liberec ve výši cca 8 milionů korun. 

Záměr byl v souladu s principy MA21, ale jeho realizace vyvolala kontroverze. V řešení jsou také 

technické nedostatky. 

 

3.1.8    Komunikace projektu 

Záměrem koordinátora pro rok 2018 mělo být nadále zlepšovat povědomí veřejnosti o aktivitách tohoto 

projektu. Nově měl využívat možnosti propagace i v rámci dalších projektů a více zviditelnit Zdravé 

město Liberec. Proto měly být využity i další komunikační kanály: 

 Web města – liberec.cz, podstránka: Zdravé město Liberec 

 Weby NNO působících v Liberci – navázání spolupráce v rámci společných akcí 

 Facebook – profil zdravé město Liberec, pravidelné příspěvky 

 Facebook NNO působících v Liberci – navázání spolupráce v rámci společných akcí 

 Venkovní reklama – nová vývěska v centru města, standardní propagace na výlepových 

plochách Rengl, vývěskách osadních výborů, propagačních plochách městské hromadné 

dopravy atp. 

 Televizní a rozhlasová reklama – spolupráce s lokálními televizními stanicemi – Genus Plus, 

RTM televize, rádio RCL 

 Propagační předměty projektu 

Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 

SPLNĚNO 

V komunikaci projektu směrem k veřejnosti byl využit web města, facebook, Liberecký zpravodaj a 

propagační plochy MHD, a také propagační předměty, výlepové plochy a rozhlasová reklama. V rámci 

Dne Země a dalších akcí byla navázána spolupráce s neziskovými organizacemi (Člověk v tísni, Amelie, 

z.s., Český červený kříž, Annolk a dalšími). 

 



10 
 

3.1.9 Medializace projektu 

Na rok 2018 bylo nadále v plánu medializovat kampaně a jiné aktivity související s projektem Zdravé 

město Liberec prostřednictvím Libereckého zpravodaje, tiskových zpráv, webových stránek města a 

dalších relevantních medií v souvislosti se zaměřením akce a cílovou skupinu. V Libereckém zpravodaji 

by se měly objevit min 2 informace. 

Odpovědnost: koordinátor 

SPLNĚNO 

Kampaně a aktivity byly medializovány prostřednictvím všech dostupných a vhodných informačních 

kanálů výše uvedených, prostřednictvím Libereckého zpravodaje byly zveřejněny více než dvě 

informace. Publikovány byly zprávy o akcích také formou facebookových událostí. 

 

3.1.10 Partnerská spolupráce (napříč sektory) 

V roce 2017 byly aktivity Plánu zlepšování realizovány veřejnou správou ve spolupráci s organizacemi 

v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, zdraví a sociální oblasti. Tyto organizace se podílely 

na realizaci akcí během kampaní napříč neziskovým a podnikatelským sektorem.  

Cíle pro rok 2018: 

V roce 2018 měly nadále probíhat spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem a 

podnikatelskými subjekty v souvislosti s organizováním akcí. Pro rok 2018 bylo také naplánované 

upevnění a zkvalitnění vztahu s podnikatelskými subjekty, se kterými spolupráce nebyla prozatím 

navázána.  

Odpovědnost: koordinátor 

SPLNĚNO 

Spolupráce byla navázána v rámci pořádání osvětových akcí a kampaní (Komunitní středisko 

KONTAKT, KultiVAR, DPMLJ, Člověk v tísni, Amelie, z.s., Autonapůl, Český červený kříž a další). 

 

3.1.11 Pravidelná aktualizace informací v Databázi 

V roce 2018 měl koordinátor za úkol zveřejňovat informace o realizovaných aktivitách týkajících se 

MA21, resp. Aktivit Plánu zlepšování MA21, v databázi vedené Českou informační agenturou životního 

prostředí. Plánem bylo také rozšíření Dataplánu – portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí 

a regionů. 

Odpovědnost: koordinátor 

NESPLNĚNO 

Vzhledem k dlouhodobému neobsazení pozice koordinátora, nebylo možné dostát tomuto závazku. 

 



11 
 

3.1.12 Partnerská spolupráce s městy 

V rámci kampaní a aktivit Zdravého města bude probíhat spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými 

městem, podnikatelskými subjekty, především v souvislosti s organizací kampaní. Město bude 

spolupracovat/komunikovat s Libereckým krajem s cílem koordinace aktivit na území města a dosažení 

synergických efektů. Indikátorem je spolupráce s min. 1 NNO nebo organizací zřizovanou městem a 

1 podnikatelským subjektem. 

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM 

SPLNĚNO 

Do kampaní a aktivit Zdravého města bylo zapojeno více, než jedna NNO, dále organizace zřizované 

městem a více, než jeden podnikatelský subjekt (Amelie, z.s., Člověk v tísni, Český červený kříž, 

Cyklisté Liberecka, Komunitní středisko KONTAKT, Státní zdravotní ústav, Centrum sociálních 

služeb, Cyklosport KERDA, Rekola atd.) 

 

3.1.13 Sledování vlastní sady indikátorů udržitelného rozvoje 

V prosinci 2017 byla na webu města vyvěšena nová sada indikátorů a cílem pro rok 2018 bylo jejich 

sledování a vyhodnocování. 

Odpovědnost: koordinátor, politik ZM 

         NESPLNĚNO 

Realizováno jen částečně. Indikátory budou vyhodnoceny v rámci přípravy nové strategie města.  
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3.2 Naplňování kritérií MA21 

Z hlediska kritérií MA21 byl Liberec v roce 2013 v nejnižší kategorii „zájemci“, cílem města bylo 

postupovat výše. V roce 2014 byla naplněna kritéria pro kategorii D a některá kritéria pro kategorii C. 

V letech 2016 a 2017 byly naplňovány kritéria kategorie C, avšak odchodem Koordinátora MA21 došlo 

k pádu opět na Kategorii D, i když cílem pro rok 2018 bylo udržet a stabilizovat kategorii C. 

Tabulka 1: Naplňování kritérií MA21 kategorie "D" v roce 2018 

Zájemci  

Č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2018 Komentář  

I  Zájem o zápis do 

evidence MA21  

Vyplnění registračního 

formuláře do Databáze 

MA21  

ANO/NE  ANO -  

II  Kontaktní osoba MA21  Stanovení kontaktní osoby –  

zástupce právnické osoby  

ANO/NE  ANO -  

III  Zpětná vazba o stavu 

MA21  

Pravidelné potvrzení zájmu 

o evidenci v Databázi MA21  

ANO/NE  ANO -  

Kategorie D  

č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2018  Komentář  

1  Organizační 

struktura MA21 

Ustanovení zodpovědného 

politika pro MA21  

ANO/NE  ANO  Mgr. Jan Korytář 

Ustanovení koordinátora 

MA21 

ANO/NE ANO Martin Vaněk 

Existence neformální 

skupiny pro MA21 

 ANO/NE ANO Komise pro MA21 

2  Aktivní zapojování 

veřejnosti do oblasti 

plánování, a 

rozhodování (kulaté 

stoly, fóra, ...)  

Plánování s veřejností (akční 

plán nebo komunitní 

plánování)  

min. 

2 plánovací 

akce za rok  

ANO V roce 2018 proběhly 

2 veřejná projednání v rámci 

projektu „Regenerace 

sídlišť“, Veřejné fórum 2018 

nebo např. kulaté stoly na 

téma Hospodaření s vodou a 

Budoucnost cyklodopravy 

v Liberci 

3  Prezentace činností a 

výstupů MA21  

Aktualizace webové stránky 

s informacemi o MA 21  

Informace 

o aktivitách 

v daném 

roce na 

webu  

ANO  Na webových stránkách 

města byly zveřejněny 

informace o plánovaných a 

realizovaných kampaních – 

např. Den Země, Evropský 

týden mobility, kampaň 

Ukliďme Česko 

Uveřejňování zpráv o MA21 

v místních/regionálních/ 

celostátních médiích 

Minimálně 

2 zprávy 

v médiích za 

každé 

pololetí 

ANO Bylo splněno – informace 

o projektu Zdravé město 

Liberec a dvou kampaních – 

webové stránky, Liberecký 

zpravodaj 

4  Spolupráce/partnerství 

sektoru veřejné správy, 

občanského sektoru a 

podnikatelského 

sektoru  

Společné zapojení zástupců 

občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru do 

aktivit v rámci MA21  

min. 

2 společné 

aktivity za 

rok  

ANO  Byly realizovány 2 kampaně 

– Ukliďme Česko, Evropský 

týden mobility  
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3.3 Přínosy projektu pro Liberec v roce 2018 

Pro město Liberec mělo členství v NSZM ČR v roce 2018 následující přínosy v obecné rovině:  

 Deklarace podpory zdraví a kvality života občanů, a to zejména prostřednictvím realizace 

kampaní a medializace projektu.  

 Sdílení dobré praxe, kromě aktivit přímo souvisejících s Plánem zlepšování MA21 i pro 

strategické plánování, tvorbu projektových žádostí. Inspirace projekty a aktivitami 

realizovanými v jiných městech.  

 Projekt sloužil k PR města, byl medializován prostřednictvím webových stránek města, 

Libereckého zpravodaje, plakátů atd.  

 Školení zdarma: koordinátor se zúčastnil podzimní školy NSZM ČR 

 Informace o možnostech získání grantů a dotačních prostředků z různých zdrojů, které, 

pokud byly využitelné, byly předávány relevantním subjektům, případně uveřejněny na 

stránkách města. Včasné a relevantní informace o zdrojích využitelných pro financování aktivit 

souvisejících s MA 21 ve městech.  

 Informační systém DataPlán NSZM, který slouží pro přehledné řízení strategického rozvoje: 

je zde přehled o strategických cílech, projektech a finančních prostředcích, k čemuž se následně 

dostane široká veřejnost (s ošetřenými přístupovými právy pro vkládání informací). 

 Benchmarking, komparace s jinými městy prostřednictvím DataPlánu, například lze takto 

sledovat souvislost místních záměrů se záměry kraje (Liberecký kraj je rovněž členem NSZM), 

operačními programy, národními dokumenty atd.  

 

3.4 Složení komise pro místní Agendu 21 v roce 2018 

Veřejný sektor 

Mgr. Jan Korytář náměstek primátora, předseda komise a zodpovědný politik 

Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 

Daniela Jansíková Státní zdravotní ústav 

Neziskový sektor 

Pavel Matějka Cyklisté Liberecka, z.s.. 

Mgr. Květa Morávková ZO ČSOP Armillaria 

Miroslav Těšina Klub českých turistů 

Podnikatelský sektor 

PhDr. Oldřich Čepelka Tima Liberec, s.r.o. 
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Seznam zkratek: 

ECI  Společné Evropské indikátory  

MA21  místní Agenda 21  

NNO  nestátní neziskové organizace  

NSZM ČR  Národní síť Zdravých měst ČR  

OSN  Organizace spojených národů  

RM  Rada města  

ZM  Zastupitelstvo města  

UR  udržitelný rozvoj  

WHO  Světová zdravotnická organizace  

 

 

Seznam příloh: 

Plakáty a pozvánky na akce 

Dny místní energie 

Světový den vody 

Světový den zdraví 

Krajský den Země 

Česko proti chudobě 

Mezinárodní den podpory obětem násilí 

Zažít město jinak 

Evropský týden mobility 

Veřejné projednání – revitalizace ulice Vlnařská 

Veřejné fórum 2018 

Kulatý stůl – Budoucnost cyklodopravy v Liberci 

 

 

 

Poděkování 

Statutární město Liberec děkuje všem osobám a institucím, které se podílely na organizaci kampaní, 

a občanům města za jejich účast. 
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