
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise Zdravého města a 
MA21 

 
Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 při Radě města Litoměřice 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
konaného 14. 09. 2020 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice U Štěpána, Pekařská 2 
 

Přítomni: 
Benešová Lenka 
Brožová Lenka 
Čelko Robert 
Čelková Ladislava 
Douša Josef 
Hermann Petr 
Ježková Blanka 
Jirků Miroslava 

Smetanová Petra 
Šabatová Magdaléna 
Vedejová Veronika 
Vodičková Irena 
Vochomůrka Jan 
Wünsch Lukas 
Gryndler Pavel 

 
 
Program: 

1. Informace vedoucího Odboru životního prostředí Ing. P. Gryndlera k monitorovací síti a 
dalším tématům z oblasti ŽP 

2. Informace k materiálům připraveným do Rady a Zastupitelstva města – Druhá 
průběžná zpráva, Pololetní hodnocení Akčního plánu Zdravého města Litoměřice, 
Tříletý akční plán po auditu UR v r. 2018 

3. Informace k participativnímu rozpočtu 
4. Informace o připravovaných akcích 
5. Srdcař Litoměřic 2020 a Ocenění dobrovolníků 
6. Různé 

Jednání řídil předseda komise Petr Hermann.  

 
Projednáno: 

1. Informace vedoucího Odboru životního prostředí Ing. P. Gryndlera k monitorovací síti a 
dalším tématům z oblasti ŽP 

Členové komise byli seznámeni s informacemi o instalaci monitorovací sítě a vyhodnocováním 
výsledků, stejně jako s opatřeními ke zlepšení prostředí ve městě. 

2. Informace k materiálům připraveným do Rady a Zastupitelstva města – Druhá průběžná 
zpráva, Pololetní hodnocení Akčního plánu Zdravého města Litoměřice, Tříletý akční plán 
po auditu UR v r. 2018 (první dva dokumenty zasílám v příloze) 

Členové komise byli informováni o přípravě druhé průběžné zprávy a akčních plánů, které rada 
města doporučila ke schválení v zastupitelstvu města 17. 9. 2020. 

3. Informace k participativnímu rozpočtu 

Členové komise byli seznámeni s postupem realizace vítězného projektu a komunikací 
s autorkami vítězného námětu. 
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4. Informace o připravovaných akcích 

Akce v rámci Evropského týdne mobility – vzhledem k dalším aktivitám byly akce omezeny, 
stěžejní akce O dopravě hravě zdravě, která se měla konat 20. 9., byla z rozhodnutí vedení 
města kvůli epidemiologickému stavu zrušena. 

Setkání s občany – je připraveno první setkání s občany na sídlišti Střed 24. 9. 2020. 

5. Srdcař Litoměřic 2020 a Ocenění dobrovolníků 

Byl vyhlášen 3. ročník Srdcaře Litoměřic, slavnostní večer se bude podle aktuální situace konat 
11. listopadu. 

Nominovat lze i dobrovolníky za jejich činnost pro neziskové organizace i v době koronaviru. 
Setkání dobrovolníků se bude konat 30. září v litoměřickém hradu. 

6. Úředník na kole i pěšky 

Do 5. ročníku se během týdne zapojilo na 35 úředníků, bližší info na webu Zdravého města. 

7. Různé 

Rezignaci na členství v komisi podali dva dosavadní členové: Radka Hazuchová (Severočeši) – 
z důvodu změny bydliště - a MUDr. František Pražák 
 
 
 
 
 
 
Dne 21. 09. 2020     Zapsala: Mgr. Irena Vodičková 

https://zdravemesto.litomerice.cz/novinka-setkani-s-vedenim-mesta--1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5x_80D0DuKuBPtvR3euvmhO9gmuCR-W8JgCTY6nNhOYffA/viewform
https://forms.gle/gYhC1q4G7NffUFfo8
https://zdravemesto.litomerice.cz/urednik-na-kole-i--pesky-2020--1

