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Chceme: 
> spolupracovat

> naslouchat
> zodpovědně rozhodovat

> kvalitně řídit

Otevřený úřad  
= spokojený občan

Seznamte se s projektem 
Zdravé město  

a místní Agenda 21



Ve Zdravých městech jsou  
uplatňovány tyto principy OSN a EU

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace 
(WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy 
Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské 
metropole. Postupně se zapojilo více než 30 evropských 
zemí. V České republice se začaly myšlenky Projektu Zdravé 
město realizovat po roce 1989. 

V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s ná-
zvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM 
ČR). V roce 2013 má NSZM ČR 115 členů, s regionálním 
vlivem na 2653 měst a obcí, ve kterých žije 5,935 milionu 
obyvatel (56% populace ČR).

Mezinárodní projekt  
Zdravé město  
v České republice
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Zdraví 21, dokument, který popisuje základní strategii OSN
-WHO, z něhož vychází místní politika.
Agenda 21, dokument OSN, z něhož vychází místní Agenda 21 – 
místní postup k propojení oblasti sociální – ekonomické – životní-
ho prostředí.
Udržitelný rozvoj, proces, který příznivě ovlivní kvalitu života 
nejen současných obyvatel města, ale také život generací jejich dětí.
Participace veřejnosti / Partnerství v komunitě, otevírá prostor 
pro posilování aktivity a zájmu obyvatel o rozvoj města při organi-
začním zajištění ze strany úřadu.
Dobrá správa věcí veřejných, zájem politiků i občanů je v souladu 
a zajišťuje vyšší kvalitu 
života v daném prostředí.

Zdravá města, obce 
a regiony se promyšleně 
snaží utvářet město (obec, 
region) jako kvalitní a pří-
jemné místo pro život na 
základě dohody s obyvateli. 
Věří, že lidé budou svou 
komunitu i krajinu považo-
vat za svůj domov a budou 
o ně také takto pečovat.

Vize Zdravého města,  
obce, regionu:

Udržitelné město
Město pro děti
Zdravý život jako móda či hobby
Město jako domov
Město informací a technologií
Prosperující město
Naše město stojí za to vidět

3



Národní síť Zdravých měst  
České republiky  
(NSZM ČR)
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Mezinárodně certifikovaná asociace 
v ČR, která systematicky podporuje 
praktickou realizaci udržitelného roz-
voje, zdraví a kvality života v podmín-
kách měst, obcí a regionů.

NSZM ČR je akreditovanou vzdě-
lávací institucí Ministerstva vnitra, 
realizuje zdarma unikátní vzdělávací 
programy určené pracovníkům úřadů 
v návaznosti na metodu MA21.

Informace o NSZM ČR

www.nszm.cz

Přínosy členství v NSZM ČR

Zastřešení významnou mezinárodní 
autoritou (OSN-WHO)

Principy a doporučení EU a OSN 
pro kvalitní rozvoj

Vzdělávání, konzultace, metodická 
pomoc městům v ČR

Informace, poradenské služby 
k finančním zdrojům  
(dotace, fondy EU)

Síťová spolupráce a výměna 
zkušeností mezi městy v ČR 
i zahraničí

Pomoc při zpracování a řízení 
kvalitní strategii rozvoje města

Spolupráce s mnoha odbornými 
partnery v ČR i zahraničí

Dobrá vizitka vůči zahraničí 
a návštěvníkům
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Místní Agenda 21 
(MA21) 3

Kategorie MA21  
s vlastními kritérii  

a jasně měřitelnými ukazateli
MA21 je mezinárodním programem zavá-
dění udržitelného rozvoje na místní úrovni. 
Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovliv-
ní kvalitu života nejen současných obyvatel 
měst, ale také generací jejich dětí, to vše ve 
spolupráci s veřejností.

V průběhu roku 2004 byla Pracovní 
skupinou pro  MA21 při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj sestavena sada Kritérií 
místní Agendy 21. Jejím hlavním cílem je 
zajistit monitorování úrovně procesu MA21 
v jednotlivých obcích, městech a regionech.  
Ministerstvo vnitra podporuje MA21 jako 
nástroj řízení kvality ve veřejné správě.

Z  zájemci

D  začátečnická úroveň

C  mírně pokročilá úroveň

B  pokročilá úroveň

A  nejvyšší úroveň

Předpokladem pro splnění celé 
kategorie je naplnění a zdokumento-
vání všech v ní obsažených Kritérií 
MA21.

Postup MČ Praha 21 – Újezd nad 
Lesy v kritériích MA21:

Rok 2011 kategorie D

Rok 2012 kategorie C

Rok 2013 kategorie Cma21.cenia.cz 

Přehled měst 
realizujících 

proces MA21 v ČR
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Projekt Městské části Praha 21  
– Zdravá městská část a místní Agenda 21

Dalšími členy jsou městské 
části Praha 7, Praha 14,  
Praha 18, Praha 20,  
Praha-Libuš, Praha-Slivenec,  
Praha-Dolní Počernice 
a hlavní město Praha.

Více informací

ma21.praha21.cz

Postup MČ při zahájení procesu MA21MČ Praha 21 je členem NSZM ČR  
od března 2013

1  Schválení Dekla-
race o implemen-
taci MA21 a prin-
cipů udržitelného 
rozvoje v MČ

2  Schválení 
Aktivačního 
plánu rozvoje 
MA21, Metodiky 
implementace 
MA21, Realizace 
principů MA21

3  Ustanovení politi-
ka a koordinátora 
projektu

4  Ustanovení stra-
tegického týmu 
ÚMČ Praha 21

5  Ustanovení Komi-
se Zdravé městské 
části a místní 
Agendy 21

6  Schválení Stra-
tegického plánu 
rozvoje MČ Praha 
21 do roku 2022

7  Schválení Akční-
ho plánu MČ

8  Vytvoření ko-
munitního Plánu 
zdraví a kvality 
života Újezd nad 
Lesy

9  Vznik Žákovské-
ho zastupitelstva 
Újezd nad Lesy

10  Veřejné diskuze 
s občany (kaž-
doroční veřejné 
fórum, kulaté 
stoly, veřejná 
projednání)

11  Účast v celostátně 
podporovaných 
kampaních

12  Spolupráce s part-
nery z neziskové-
ho a soukromého 
sektoru
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Plán zdraví a kvality života 
Újezda nad Lesy  
(komunitní plán)
Komunitní plán je vytvořen z podnětů občanů s iden-
tifikací aktuálních potřeb ke zlepšení kvality života. 
Jedná se o živý stále otevřený dokument.

Aktuální verze

dataplan.info/cz/praha-21

Oblasti specifikované 
v komunitním plánu

Veřejná správa, majetek, investice

Doprava

Vzdělávání a výchova

Volnočasové aktivity

Zdravotnictví a sociální politika

Životní prostředí

Občanská vybavenost, podpora podnikání
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Od roku 2012 pořádá MČ každoročně, 
v souladu s metodikou NSZM ČR, veřej-
né projednání celkového rozvoje Újezda 
nad Lesy pod názvem Veřejné fórum.

Výstupem je určení největších problémů 
/ podnětů, tzv. 10P, které jsou ověřovány 
anketou.

Veřejné fórum  
aneb Váš názor / podnět / řešení

Z Veřejného fóra 
2013 vzešlo  
po ověření 

anketou těchto 
tzv. 10P

→ Neřízený rozvoj zástavby, vzrůstající 
počet obyvatel, nedostatečná kapacita 
infrastruktury

→ Špatné parkování u nádraží Klánovice

→ Řešení dopravní situace v okolí pošty 
– dopravní generel celého Újezda nad 
Lesy

→ Problém vandalismu v okolí ZŠ a MŠ, 
neřešení problému návykových látek 
a mladistvých – nedostatečná preven-
ce

→ Zvýšení ochrany lesa (zmenšení 
vykácených ploch, používání ruční 
techniky, kontrola kácení)

→ Chybí klub pro mládež

→ Chybí komunitní centrum (místo 
pro setkávání a trávení volného času 
občanů a spolků)

→ Chybí veřejná tělocvična

→ Zvýšení bezpečnosti přístupu do škol-
ských zařízení

→ Odstupňování péče pro seniory 
s důrazem na co nejdelší setrvání 
v domácím prostředí (terénní služby 
a jejich otevřená podpora)
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Partnerství 

Komunikace

Aktivní účast

Podílení se na rozvoji městské části

Ochrana životního prostředí

Kultura, osvěta, vzdělávání

Prevence kriminality a užívání návykových látek

Ekologie a životní prostředí

Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity

Sportovní aktivity

Grantový systém MČ Praha 21 
podporující rozvoj procesu MA21

Priority grantového systému

Zastupitelstvo MČ vyhlašuje každoročně 
Grantové programy vycházející z oblastí

Finančním zdrojem  
je rozpočet MČ 
schválený na příslušný 
kalendářní rok,  
v roce 2012 a 2013 
částka 500 000 Kč.
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Komunitní kampaně  
a projekty

Bezpečná cesta do školy

Žákovské zastupitelstvo 
Újezd nad Lesy 
Neformální skupina dětí od 
12 do 18 let vznikla v listo-
padu 2011 s cílem zvyšovat 
kvalitu života dětí a mládeže 
v Újezdě nad Lesy.

Kampaně

Projekty

Den Země

Dny zdraví
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Strategický plán rozvoje  
MČ Praha 21 do roku 2022

Zpracován komunitní metodou v období září 2011 – duben 2012. 
Schválen Zastupitelstvem MČ v červnu 2012. 

www.praha21.cz

Strategická vize

Újezd nad Lesy – kvalitně a moderně spravované místo 
pro společenský a rodinný život v klidném, zdravém 
a bezpečném prostředí s dobrou dostupností

Jak ho realizujeme? 
Akčními plány na dvouleté období 
s provázáním na aktuální rozpočet 
MČ Praha 21

Jak sledujeme splnění jeho cílů? 
Sadou indikátorů.

Strategický plán se člení 
na oblasti, podoblasti, 

cíle, opatření
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast 

Majetek a investice

Cíle

Zajistit udržitelný 
rozvoj území v souladu 
s potřebami občanů. 

Zahájit postupné 
odstraňování 
kumulovaných 
nedostatků v oblasti, 
bezprostředně 
ohrožujících kvalitu 
života obyvatel. Rozvoj území MČ Praha 21

Majetek

Infrastruktura

Podoblasti
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast

Doprava

Cíle

Trvale zvyšovat kvalitu dopravy v návaznosti 
na zvýšení kapacity a bezpečnosti křižovatek, 
zkvalitnění a intenzifikaci pěší, cyklistické a pražské 
integrované dopravy, snížení hygienické zátěže 
obyvatelstva a minimalizaci negativního vlivu 
dopravy na životní prostředí v okolí nejzatíženějších 
komunikací.

Zahájit postupné odstraňování nedostatků/hrozeb 
v oblasti doprava, bezprostředně ohrožujících kvalitu 
života obyvatel.

Podporovat přesun hromadné dopravy ze silničních 
komunikací na železnici.

Vnější dopravní vztahy

Vnitřní doprava

Pražská integrovaná doprava

Alternativní doprava

Podoblasti
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast 

Vzdělávání, výchova

Cíle

Pokrýt poptávku po zařazení do 
škol podle občanské potřeby.

Zajistit ekonomickou stabilitu škol.

Stabilizovat pedagogické sbory 
a zajišťovací personál. 

Zvýšit úroveň vzdělávání v základní 
škole a mateřských školách.

Zlepšit úroveň výuky angličtiny.

Podpora vzdělávání  
pro udržitelný rozvoj. 

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávání

Mimoškolní vzdělávání a výchova

Podoblasti
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast 

Volnočasové aktivity

Cíle

Aktivní trávení volného času mládeže,  
dospělých i seniorů.

Rozvoj kulturního povědomí, nabídky a činností. 

Podpora aktivit naplňujících  
zdravý životní styl s ohledem  
na zachování kvalitního životního prostředí. 

Podpora nestátních neziskových organizací 
a občansky prospěšných spolků a organizací.

Obnova občanské společnosti,  
posílení prestiže občanských aktivit.

Kultura

Sport

Spolková činnost

Podoblasti
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast 

Zdravotnictví a sociální politika

Cíle

Zajistit zdravotní služby 
v takovém rozsahu, aby 
z hlediska zdravotního byly 
pokryty a uspokojeny potřeby 
všech věkových kategorií 
obyvatel MČ.

Předcházet vzniku sociálně 
patologických jevů a kriminalitě, 
snižovat nezaměstnanost. 

Podporovat rodiny, zdravotně 
a sociálně slabé, osvětovou 
a spolkovou činnost. 

Zdravotnictví

Sociální politika

Podoblasti
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast

Životní prostředí

Cíle

Postupně snižovat 
úroveň znečištění 
ovzduší, hluku a dalších 
nepříznivých fyzikálních 
faktorů, odstraňovat 
kumulované zátěže 
životního prostředí.

Podporovat 
„udržitelnost“ 
současného stavu.

Posilovat ekologické 
vědomí občanů.

Ochrana přírody a krajiny

Kvalita ovzduší

Vodní hospodářství

Odpadové hospodářství

Hospodaření s energií

Podoblasti
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Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

Oblast 

Veřejná správa

Cíle

Zvyšovat výkonnost a transparentnost  
ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi 
řízených organizací.

Efektivní strategické řízení a plánování.

Zvyšovat informovanost občanů 
a zlepšovat komunikaci s veřejností.

Zajistit ochranu občanů a jejich majetku. 

Důsledné naplňování principů 
udržitelného rozvoje MČ  
pomocí procesu MA21.

Úřad MČ

Informovanost a komunikace s veřejností

Bezpečnost

Zdravá MČ a místní Agenda 21

Podoblasti
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Spolupráce, propagace

▶ Místní organizace Českého 
zahrádkářského svazu

▶ Svaz postižených  
civilizačními chorobami o. s.

▶ Místní organizace  
Českého rybářského svazu

▶ Místní organizace  
Českého včelařského svazu

▶ Základní kynologická 
organizace

▶ Maminy z újezdské roviny o. s.
▶ Základní a mateřské školy MČ
▶ Sbor dobrovolných hasičů

▶ Dětský domov Klánovice
▶ Muzeum Újezd nad Lesy
▶ Taneční kroužek Ambra
▶ Sdružení důchodců o. s.
▶ Újezdský STROM o. s.
▶ Školní sportovní klub
▶ Centrum pro rodinu
▶ SOSák Sibřina o. s.
▶ Veselý Újezd o. s.
▶ Neposeda o. s.
▶ Rarášek o. s.
a další…

▶ Tiskárna BETIS
▶ Drobní místní podnikatelé
▶ Pekařství Jaroslav Kollinger
▶ Rezidence & Wellness Blatov
▶ El Bio – prodejna zdravé výživy
▶ Sdružení pro reklamu a obchod, Jaroslav Zajpt
a další…

▶ Moderní obec
▶ Zpravodaj NSZM ČR
▶ Televize Metropol Praha
▶ Náš Region, regionální čtrnáctideník 
▶ Újezdský zpravodaj, měsíčník MČ Praha 21 
▶ Webové portály MČ Praha 21, NSZM ČR, Cenia
▶ Vydávání tiskových zpráv o dílčích výstupech projektu.

Neziskový sektor

Soukromý sektor

Medializace
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Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy děkuje všem, kterým není lhostejný další 
rozvoj městské části, a kteří si vybrali Újezd nad Lesy za svůj domov.


