
 

 
 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2016 

 
projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH 

 
 

Akční plán zlepšování PZM a MA 21 

je nástrojem, pomocí něhoţ Komise PZM a MA 21 navrhne, jakého zlepšení má být v daném 

roce v rámci projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 dosaţeno (v souladu 

s Kritérii MA 21). Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.  

 
 

Návrhy na zlepšování: 
 

1. Úspěšně projít všemi částmi hodnocení Obhajoby kategorie „A“ dle kritérií MA21 

a to v souladu s doporučením Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj 

 
Termín:    do 30. 11. 2016 

Zodpovědnost:  politik ZM a MA21 

Spolupráce:  koordinátor ZM a MA21, STUR, Komise ZM a MA 21, vedoucí 

odborů MěÚ, vedení města 

 

Anotace:  

pro úspěšné zvládnutí postupu v rámci Kritérií MA21 je nutné splnit následující indikátory: 

  

Indikátory: 

- vytvoření Akčního plánu k podmínkám a doporučením expertních hodnotitelů 

jednotlivých auditů UR 

 

- naplnění kritérií kategorie A a B, vč. niţších kategorií D, C v Databázi MA21 –

www.cenia.cz 

 

- úspěšně absolvovat kontrolu na místě a splnit doporučení vzešlé od Pracovní skupiny 

MA21  

- úspěšně obhájit před PS MA21 kvalitu realizace MA21 (Praha) 

2. V rámci Strategického týmu UR (STUR) pokračovat v nastaveném procesu 

strategického plánování spočívajícího v posuzování a koordinaci veškerých 

rozvojových koncepcí, strategií a politik města 
 

Termín:    31. 12. 2016 

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  STUR, Oddělení projektů a strategií (OPAS) 

 

 

Anotace: 

V rámci strategického řízení se bude dále pokračovat v tvorbě Akčních plánů ke 

Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice. Naplňování strategického plánu bude 

městem monitorováno a poté vyhodnocováno Strategickým týmem udrţitelného rozvoje 

(STUR). Budou vyhodnocovány karty projektů v rámci socioekonomického a ekologického 



hodnocení.  

 

Indikátor: 

- Organizace 2 workshopů pro STUR  

- koordinace strategického a komunitního plánování TOP 10 (dotazníkové šetření 

reprezentativního vzorku) 

- zpracování Akčního plánu na 2017 a vyhodnocení AP 2016 a vyhodnocení naplnění 

indikátorů SPRM 

- zhotovení Akčního plánu k výsledným oponentským hodnocením auditů UR – 2016 – 

2018 a zajištění jejich realizace 

- zajistit vzdělávání k udrţitelnému rozvoji úřadu  - výstava Prima Klima 

 

3. Pokračovat v realizaci systematických aktivit energetického managementu města 

včetně rozvoje mezinárodní spolupráce 

 

Termín:    do 31. 12. 2016  

Zodpovědnost:  energetický manaţer města 

Spolupráce:  manaţer GTE, OPAS 

 

Anotace:  

V rámci projektu „READY 21 – Udrţitelný rozvoj, Energetika, místní Agenda a Doprava – 

výzvy pro 21. století“ dojde k naplnění následujících indikátorů. V oblasti energetického 

managementu dojde k vytvoření plánu udrţitelné energetiky SEAP.  

 

Indikátory: 

     -   geotermální energetika a vyuţití partnerství s nadací Risiko Dialog a městem St. Gallen 

         ve Švýcarsku – 2. pracovní setkání 

- informační kampaň k úsporám energie a obnovitelných zdrojů ENDGAGE 

- aktivní účast na konferencích k OZE 

- Plán udrţitelné energetiky - SEAP 

 

4. Ohájit status Fairtradové město Litoměřice a naplnit Deklaraci podpory Fair trade 
 

Termín:    30. 11. 2016 

 

Zodpovědnost:  předseda Řídící skupiny pro Fair trade 

Spolupráce:  koordinátor FT, Řídící skupina pro FT, vedení města, příspěvkové a 

nevládní organizace 
 

Anotace:  

     Řídící skupina Fairtradového města kaţdoročně posílá Asociaci pro Fair trade zprávu  

     o plnění 5 kritérií a ţádá o obnovení statusu.  

     Kritéria FT: 1. Ve městě bude ustanovena řídící skupina pro FT 

                     2. Město schválilo dokument, ve kterém deklaruje podporu FT a zavazuje se  

                         ke spotřebě FT produktů 

                     3. FT produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti 

                     4. Místní občané a organizace podporují myšlenku FT pořádáním osvětových  

                         akcí 

                     5. Místní řídící skupina medializuje téma FT a alespoň jednou ročně pořádá 



                         propagační akci na podporu FT     

     Na základě této zprávy Asociace obnovuje status Fairtradové město. 

 
Indikátor: 

- naplnit 5 kritérií pro obhájení získaného statusu Fairtradové město 

- realizace úkolů Akčního plánu pro FT pro rok 2016 

- realizace větší propagační osvětové FT akce ve spolupráci s partnery 

5. Systémově naplňovat cíle Zdravotního plánu města Litoměřice, které povedou 

ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

 

Termín:    31. 12. 2016 

Zodpovědnost:  Komise PZM a MA21 

Spolupráce: Pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, Městská nemocnice 

Litoměřice, Zdravotní a sociální komise, Oddělení projektů a 

strategií, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, 

kultury, sportu a památkové péče 

Anotace:  

Město Litoměřice má od roku 2007 na základě analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic 

zpracován Zdravotní plán města, jehoţ cílem a záměrem je nastavit základní rámec a 

priority v oblasti podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu občanů Litoměřic. V roce 2014 

byla KHS Ústí zpracována aktuální Analýza zdravotního stavu obyvatel Litoměřic, v roce 

2015 byl aktualizován Zdravotní plán města.  

Indikátor: 

- zpracování plánu sekundární prevence s doporučeními k TOP 3 zdravotním cílům na 

období let 2015 – 2017 včetně indikátorů a jejich naplňování 

- rozšířit komentáře k výstupům Analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic a 

zajistit informovanost o výsledcích analýzy a Zdravotního plánu odpovědným 

pracovníkům Městské nemocnice v Litoměřicích, privátním lékařům a veřejnosti 

- v oblasti sekundární prevence podporovat aktivity motivující občany váţit si svého 

zdraví, a to v návaznosti na výše navrţené zdravotní 3 TOP cíle – organizace 

přednášek, seminářů, besed.  

 

- zorganizovat společně s výţivovou terapeutkou 3. ročník kulinářské soutěţe pro 

školy „S jídlem si (ne)hrajem“ (příprava podzim 2016, soutěţ únor 2017) 

 

- podpora sportovních aktivit dětí a občanů  

 

- podpora programu prevence zubního kazu v MŠ „Zdravé zoubky“ 

 

- Protikuřácká kampaň - Realizovat besedy s odborníky pro studenty středních škol, 

distribuce videoklipů, preventivní kampaň pro podnikatelský sektor o zákazu prodeje 

alkoholu a tabákových výrobkům mladistvým   

- organizace akce U-Ţít Litoměřice v roce 2016 na téma zdraví  

 

6. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor věnovaná nestátním neziskovým 

organizacím a aktivním občanům  
 

Termín:  25. 4. – 5. 6. 2016   

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, úsek komunitního plánování při Odboru 



soc. věcí a zdravotnictví,  

Spolupráce:  příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace 
 

Anotace:  

Od roku 2013 probíhá úspěšně akce „Místa v Litoměřicích přátelská seniorům“ s cílem 

seznámit seniory s neziskovými a příspěvkovými organizacemi v Litoměřicích, které pro ně 

zabezpečují pravidelné aktivity nebo jim poskytují sluţby a zapojit tak do činnosti stále 

větší počet lidí. V měsíci květnu tato akce proběhne počtvrté. Zájemci budou mít moţnost 

navštívit dle harmonogramu jednotlivá zařízení a zúčastnit se připravených aktivit.  

Indikátor: 

- sestavení harmonogramu akce – 16 akcí 

- zabezpečení medializace kampaně 

- vyhodnocení akce při setkání seniorů v domě kultury – 15. 6. 2016 

7. Kampaň Národní dny bez úrazu 

 

Termín:  25. 4. – 5. 6. 2016   

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 

Spolupráce: Policie ČR, Městská policie, DDM Rozmarýn, ČČK, HZS 
 

Anotace:  

V rámci kampaně proběhne 6 pravidelných preventivně osvětových akcích pro ţáky ZŠ a 

SŠ ve spolupráci sloţek Integrovaného záchranného systému 

Indikátor: 

- Dětský den bez úrazů – 2. třídy ZŠ 

- IZS pro MŠ 

- Do ţivota bez karambolů – 9. třídy ZŠ 

- Bez přilby jiţ nevyjedu  

- Bezpečná cesta do školy – 1. třídy  

- IZS Tvůj ochránce – 5. třídy 

 

8. Zapojení do kampaně Týden udržitelnosti – 30. 5. – 5. 6. 2016  

 

Anotace:  

Od roku 2015 podporuje úřad vlády ČR celoevropskou iniciativu propagující myšlenku 
udrţitelného rozvoje a iniciativy, které se udrţitelnému rozvoji věnují.  

 

Indikátor: 

- Organizace výstavy „Prima klima“  k UR v prostorech MěÚ 

- Akce pro seniory v rámci 30 dnů pro NS 

- Procházka po Zemi – akce pro rodiny s dětmi s environmentální tematikou 



 

9. Zapojení podnikatelského sektoru v rámci spolupráce s městem Litoměřice 

 

Termín:   31. 12. 2016 

Zodpovědnost: Hospodářská komora Ltm, OPAS   

Spolupráce: OŠKSPP, podnikatelé, Destinační agentura České Středohoří, CCR  

  

Anotace:  

V oblasti podnikání a místní ekonomiky je nutné vyuţít výstupů z 1. podnikatelského fóra a 

naplňovat indikátory Akčního plánu rozvoje spolupráce s podnikateli 2015 – 2020.  

 Indikátor: 

- zprostředkování spolupráce mezi zaměstnavateli Litoměřicka a základními a 

středními školami – TECHNO DAYS 2015 

- uspořádání druhého podnikatelského fóra podnikatelů  

- zapojení podnikatelského sektoru do akcí Zdravého města Litoměřice 

- zapojit podnikatelský sektor formou preventivních opatření – výroba plakátu 

s kalendářem (výměna měsíce a roku) – dle data narození NEPRODÁVÁME cigatery  

a alkohol OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET 

 

10. Zlepšení životního prostředí, zvláště zajištění čistoty a pořádku ve městě a 

uspořádání osvětových akcí v rámci kampaně Den Země 

 

Termín:   31. 12. 2016 

Zodpovědnost: Odbor ŢP, koordinátor ZM a MA21  

Spolupráce: Odbor ţivotního prostředí, komise ŢP, Městská policie, Technické 

sluţby města, SEVER  

  

Anotace: 

Problematika ochrany a stavu ţivotního prostředí je pravidelným tématem na fóru ZM. Od 

roku 2014 se uskutečňuje celoměstská úklidová akce „Ukliďme Litoměřice. Ukliďme Česko“ 

s cílem zapojit do úklidu odpovědné strany a motivovat občany k většímu zájmu o čistotu 

ţivotního prostředí. Za tímto účelem se i letos k celorepublikové akci připojíme. 

Současně uspořádáme akce v rámci kampaně „Den Země.  

 Indikátor: 

- Zapojení organizací, městského úřadu, škol, oddílů, občanů do úklidové akce 

- Uspořádání akce „Ukliďme Litoměřice.“ – v rámci celorepublikové akce „Ukliďme 

Česko“ (sobota 16. 4. 2016)  

- uspořádání akce Den Země pro MŠ, ekologický film pro ZŠ a SŠ, Procházku po Zemi 

pro rodiny s dětmi 

 

11.  Vytvoření podmínek a opatření pro udržitelnou mobilitu v Litoměřicích  

 

Termín:   31. 12. 2016 

Zodpovědnost: Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje,  



Spolupráce: Oddělení projektů a strategií, komise dopravy, Městská policie, 

Technické sluţby města  

  

Anotace: 

Cílem této aktivity je vytvoření základní rozvojové koncepce pro udrţitelnou mobilitu města 

Litoměřice s cílem přesunu dopravy z konvenčních systémů na ekologicky šetrnější formy, 

zvýšení dostupnosti dopravy včetně MHD, zlepšení bezpečnosti dopravy, sníţení znečištění 

ovzduší, hladiny hluku, spotřeby energie, zvýšení efektivity osobní i nákladní dopravy, 

zvýšení kvality městského prostoru a omezení parkování v centru města. Dále realizace 

opatření k zlepšení podmínek pro cyklisty ve městě.   

 Indikátor: 

- zpracování Plánu udrţitelné městské mobility na základě evropské metodiky  

- zajištění vzdělávací akce pro školy 

- uspořádání preventivních akcí v rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut 

 

12. Propagace, medializace, výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe 

v oblasti MA 21 

 

Termín:   31. 12. 2016 

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21  

Spolupráce: tisková mluvčí města, Litoměřicko24, Deník, 5+2, Český rozhlas 

SEVER   

 

Anotace:  

Média jsou mocnou zbraní dnešního světa. Usilujme o co největší četnost tiskových, 

televizních a rozhlasových zpráv.  

Ukazatelem k naplnění kritéria B.18 „Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe 

v oblasti MA 21“ je aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tematické 

akce min. regionálního významu.    

Indikátor: 

- zveřejnění tiskových zpráv z kaţdé významné akce 

- spolupráce s ostatními Zdravými městy při tvorbě koncepcí a dokumentů  

- zveřejnění Příkladu dobré praxe do databáze NSZM 

 

13. Snaha získat další externí zdroje pro realizaci procesů MA 21 

Termín:    do 31. 12. 2016  

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  koordinátor ZM a MA21, partneři ZM 

 

Anotace:  

Město Litoměřice získalo v minulých letech na aktivity Zdravého města a realizaci procesů 

MA 21 externí prostředky z MŢP – v letech 2011 - 2012 částku 2,3 mil. Kč 

z Revolvingového fondu MŢP na projekt MARUEL (Místní Agenda a Rozvoj Udrţitelné 

Energetiky v Litoměřicích) a v letech 2013 – 2014 z Programu česko – švýcarské 

spolupráce MŢP 2,7 mil. Kč na projekt MAESTRO a na rok 2015 – březen 2016 opět 

z Programu česko – švýcarské spolupráce MŢP 2,6 mil. Kč na aktivity projektu READY 21 

(udrţitelný Rozvoj, Energetika, místní Agenda a Doprava –vÝzvy pro 21. stol.) 



 

Indikátor: 

- Získat min. 500 tis. Kč na aktivity v rámci realizace MA 21 pro rok 2016 

 

APZ 2016 byl dne 25. 1. 2016 projednán na jednání Komise PZM a MA 21  

a doporučen RM ke schválení dne 18. 2. 2016. 

 


