
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

 

konané dne 19. 6. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

 Petr Hermann 

 Rita Vlčková  

 Petra Smetanová 

 Veronika Vedejová 

 Zora Berglová 

 František Pražák 

 Lenka Simerská 

 Lenka Čermáková 

 Jana Pavlasová 

 Kateřina Krňáková 

 Ivana Poláčková 

 Jana Eflerová 
 

Omluven: 

 Miroslava Najmanová 

 Lenka Brožová 

 Magdaléna Šabatová 

 Alena Kuldová 

 Antonín Tym 

 Lukas Wünsch 

 Jaroslav Růžička 

 Pavla Kofrová 

 Josef Douša 

 Blanka Ježková 

 Robert Čelko 
 
Host: 

 Bohdana Dojčinovičová 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann 

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková 

Program: 

1. Pocitová mapa Litoměřice 2016  - KPSS – J. Eflerová 

2. Koncepce proseniorské politiky 2017 – 2020 – KPSS B. Dojčenovičová 

3. Zpráva TOP P 2017- navrhovaná opatření    

4. Akční plán zlepšování ZM a MA21 2017 
půlroční vyhodnocení  

5. ETM a Dny zdraví 2017 

6. Termíny komisí  - 2. pololetí 

7. Různé 

 



Konec jednání: 15.30 hod. 

Termín příštího jednání: 11. 9. 2017 ve 14,00 hod. 

Zapsala: Rita Vlčková 

 

BOD 1  - Pocitová mapa Litoměřice 2016   

Referentka komunitního plánování při OSVZ  J. Eflerová informovala členy komise o výsledcích „Pocitové 
mapy“, veřejného průzkumu mezi obyvateli, který probíhal v průběhu roku 2016. 

Respondenti mohli na veřejných místech a akcích města označit lokalitu, kde se cítí bezpečně, nebezpečně, 
kde se jim líbí, nelíbí, zapomenutá místa a kde tráví volný čas. Následně byla ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého v Olomouci vytvořena pro tyto účely i webová aplikace, která byla zpřístupněna veřejnosti na 
dobu šesti týdnů na webu Města Litoměřice. 
Výsledky pocitové mapy byly dne 13. 4. 2017 předloženy radě města.  

Komise konstatovala, že závěrečné výsledky pocitové mapy předložené RM nemají validní hodnotu, jelikož 
OSVZ předložil pouze přehled z jednotlivých šetření pocitové mapy. K tomu, jaká místa jsou považována za 
bezpečná, kde se lidé cítí dobře apod. chybí výsledky z jednotlivých šetření zpracované souborně, nehledě 
na to, že vůbec nebyly vzaty na vědomí výsledky, které vzešly z webové aplikace poskytnuté UP Olomouc.  

Tento neúplný materiál byl dále publikován v médiích (18. 4. TZ města, MF Dnes 18. 5. 2017).  

Komise doporučuje OSVZ přepracování výsledků Pocitové mapy, zpracování závěrečné zprávy 
s celkovými výsledky včetně návrhů na opatření a zveřejnění této zprávy na webu v rámci pravidel 
transparentnosti dle kritérií MA21.  

Prezentace J. Eflerové přílohou zápisu. 

 

BOD 2  - Koncepce proseniorské politiky 2017 - 2020 

Referentka komunitního plánování při OSVZ  B. Dojčinovičová seznámila členy komise s Koncepcí 
proseniorské politiky 2017 – 2020. 

Tato koncepce byla dne 18. 5. 2017 předložena RM a dne 24. 5. ZM.  
Zveřejněna na webu města byla po urgenci ze strany ZM 19. 6. 2017.  

Komise konstatovala, že tento dokument nebyl před schválením projednán na komisi ZM a MA21, ani na 
komisi Zdravotní a sociální, strategickém týmu apod. 
U Zdravých měst pracujících dle kritérií MA21 je povinností koncepční dokumenty projednávat nejen uvnitř 
úřadu, ale i v rámci veřejných projednání.   

Komise doporučuje, aby byl dodržován postup projednávání a schvalování koncepcí a důležitých 
dokumentů tak, jak systém MA21 město každoročně prezentuje při obhajobě ZM a MA21. 

Prezentace B. Dojčinovičové přílohou zápisu. 

 

BOD 3  - Zpráva TOP P 2017 -  navrhovaná opatření  

Dne 18. 5. 2017 byla RM předložena „Zpráva TOP P 2017 – navrhovaná opatření“ s návrhy na realizaci 
opatření od jednotlivých garantů a odborů MěÚ. Plnění této zprávy je RM předkládáno čtvrtletně. 

Vyhodnocení TOP P 2017 je zveřejněno na webu: 
 http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html  

Vyhodnocení TOP P 2017 včetně příloh se závěrečnými zprávami o výsledcích ankety a soc. průzkumu 
bude předloženo ZM dne 29. 6. 2017 

  

 

http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html


BOD 4  - Akční plán zlepšování ZM a MA21 2017 – půlroční vyhodnocení 

Členové komise vyhodnotili indikátory Akčního plánu zlepšování ZM a MA21 2017 k 19. 6. 2017. 
Půlroční vyhodnocení plánu přílohou zápisu.  
 
 
 

BOD 5  - ETM 2017 a Dny zdraví 

 

RV předložila harmonogram akcí k ETM, jak byl projednán s partnery na organizační schůzce k ETM dne  
16. 5. 2017. 

                   Harmonogram akcí:  

•  cyklopeloton pro školy – nebude 

• Pá 8. 9. O dopravě hravě zdravě  

• So 16. 9. - cyklobus zdarma 

• Ne 17. 9. – výlet s KČT do Zubrnic 

• Po  18. 9 – knihovna KHM pro MŠ 

• Út  19. 9. – Bezpečná cesta do školy 

• Čt  21. 9. senioři – Bezpečně, zdravě a hravě - turnaj v Jukskei, elektromobil, elektrokolo,    
              elektroskútr, Městská policie  
             - Urbain training – akce s Kari Traa a Norskou módou 

• Pá. 22. 9. – MHD zdarma 

• Ne 24. 9. MTB tour České středohoří  

Kampaň Dny zdraví proběhne v měsíci říjnu, podklady pro kampaň je nutné shromáždit do začátku září.  

Součástí kampaně bude měření zdravotních ukazatelů na KHS, volné vstupy do 3 sportovních zařízení a 
akce na náměstí Putovní výstava Ligy proti rakovině 21. a 22. 9. 2017 (garant akce KPSS) 

 

BOD 6  - Termíny komisí – 2. pololetí 

vždy v pondělí od 14 hod. v Pekařské ulici 

• 11. 9.  

• 9. 10. 

• 13. 11. 

• 11. 12. 

 

BOD 7  - Různé 
 
probíhající akce: 
 

 Prázdninová akce „Bez přilby nevyjedu“  
kontrola cyklistů na cyklostezkách i ve městě, Městská policie – R. Čelko, PČR – P. Kofrová, 
odměny dětským cyklistům za nošení přilby 
  

  „Úředník na kole“ – pro zaměstnance MěÚ – 1. 6. – 30. 8. 2017 
 

 výběrové řízení: koordinátor ZM a MA21 – 21. 6. 2017 - osobní pohovory 
 

 Výstava Prima klima – od 29. 5. do 28 6. v kině Máj 



 

 Místa přátelská seniorům 2017 – účast 131 seniorů, akce proběhly do 30. 5., 
závěrečné vyhodnocení s předáním ocenění 68 nejaktivnějším seniorům 7. 6.  
viz: https://www.youtube.com/watch?v=r_MRA8PiLTE  
 
 
 
Poděkování za květnové a červnové akce všem, kteří se na nich podíleli:  
 

 24. 5. IZS pro MŠ 
 

 28. 5.  Pohodový ostrov naše radost - akce podpořená z dotačního programu ZM  
 

 31. 5. „Na kole dětem“ – zapojení do akce na podporu onkologicky nemocných dětí 
 na dopravním hřišti od 13 hod. 

 

 2. 6.  UŢÍT Litoměřice – elektromobilita, energetika  + elektroodpad 
 

 3. 6. Procházka pro Zemi -  SEVER + ZaM + EKO tým Valy 
        „Po stopách malého indiána“  
 

 3. 6. Běh pro Hospic – akce podpořená z dotačního programu ZM  
 

 3. 6. Dětský den na koupališti a Střeleckém ostrově, pomoc dobrovolníci DCH 
 

 Místa přátelská seniorům 2017 – účast 131 seniorů, akce proběhly do 30. 5., 
závěrečné vyhodnocení s předáním ocenění 68 nejaktivnějším seniorům 7. 6.  
viz: https://www.youtube.com/watch?v=r_MRA8PiLTE 
 

 16. 6.  Férový festival DUN DUN  -  park V. Havla  
 

 16. 6.  Den Policie ČR na Mírovém náměstí  
 

 28. 6. Preventivní beseda pro seniory – ředitelství Policie ČR – portrét pachatele 
 

 Svátky hudby – 25. a 26. 8. – Jezuitský kostel – prodej lístků od 1. 6.  
 

 Odpadománie – soutěţ sběrného dvora o ceny – do 31. 10. 2017 
 
 
 

 
 
Termín dalšího setkání komise pondělí  11. 9.  2017 od 14.00 hod.  

https://www.youtube.com/watch?v=r_MRA8PiLTE
https://www.youtube.com/watch?v=r_MRA8PiLTE

