
 

 
 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 

 
projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH 

 
 

Akční plán zlepšování PZM a MA 21 

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

roce v rámci Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 dosaženo (v souladu 

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

 
 

Návrhy na zlepšování: 

 
1. Úspěšně obhájit kategorii ,,B“ v rámci mapování kvality procesů MA 21, a to 

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

rozvoj 

 
Termín:    do 30. 11. 2014 

Zodpovědnost:  politik PZM a MA21 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA 21, vedoucí odborů 

MěÚ, vedení města 

 

Anotace:  

Litoměřice budou již  posedmé obhajovat kvalitní postup v rámci realizace místní Agendy 

21. Obhajoba se skládá ze tří částí: 

1) Naplnění kritérií kategorie B, vč. nižších kategorií D, C v Databázi MA21 –

www.cenia.cz 

2) Kontrola na místě: první část podrobné obhajoby před hodnotiteli Pracovní skupiny 

pro MA21 RVUR v Litoměřicích (6.10.2014) 

3) Závěrečná obhajoba před Pracovní skupinou pro MA21 RVUR 

 

V rámci obhajoby bude město brát v potaz připomínky a doporučení od Pracovní skupiny 

pro MA21 RVUR, které povedou ke zlepšení hodnocení všech částí kontrol kategorií „B“  

 

Indikátory: 

- úspěšně projít všemi částmi obhajoby kategorie „B“ v rámci Kritérií MA21  

- splnit doporučení vzešlé od Pracovní skupiny pro MA21 RVUR v rámci obhajoby 

kategorie „B“ v roce 2013  

 

Doporučení/připomínky: zaměřit se na problematiku systému dopravy a parkování 

v centru města, dokončit sebehodnocení oblastí udržitelného rozvoje 

2. Nastavení  kvalitního strategického řízení v rámci celého úřadu, a to na základě 

nově vytvořené aktualizace Strategického plánu rozvoje města  
 

Termín:    31. 12. 2014 

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  strategický tým, vedení města, koordinátor PZM a MA21  

 



 

Anotace: 

V prosinci 2012 byl nejprve radou a poté zastupitelstvem města schválen aktualizovaný 

Strategický plán rozvoje města Litoměřice do roku 2030. Tento klíčový dokument pro 

středně a dlouhodobý rozvoj města bude každoročně rozpracovaný do dílčích jednoročních 

Akčních plánů SPRM. Naplňování strategického plánu bude městem monitorováno a poté 

vyhodnocováno Strategickým týmem udržitelného rozvoje (STUR). 

Nastavení fungování STUR a sestavení funkčního postupu tvorby rozpočtu ve vazbě na 

Akční plán je součástí projektu MISTRAL – Místní implementace strategického rozvoje 

v Litoměřicích, který probíhá v letech 2012 – 2014.  

 

Indikátor: 

- Dokončení metodik ke strategickému řízení  

- Organizace 2 workshopů pro STUR  

- Organizace 2 akcí pro veřejnost 

- Zavedení jednotného grantového systému 

- Dokončení Strategie marketingu a cestovního ruchu a Personální strategii  

3. Zvýšit povědomí o „udržitelné“ energetice prostřednictvím energetického 

managementu na MěÚ  

 

Termín:    do 31. 12. 2014  

Zodpovědnost:  energetický manažer města 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, příspěvkové organizace a nevládní 

neziskové organizace, vedoucí odborů MěÚ 

Anotace:  

Díky pozici energetického manažera je systémově sledována a vyhodnocována spotřeba 

energie ve vybraných budovách města. Dojde k nastavení systému dálkových odečtů 

energetických dat budov a zařízení v majetku města včetně spotřeby vody v minimálně 

denních intervalech. 

Zabezpečení akcí je zajištěno díky projektu MAESTRO – Místní Agenda, Energetika a 

Strategický Rozvoj. 

 

Indikátory: 

     -    pilotně osadit dálkovými měřidly min. 5 budov či zařízení v majetku města 

- odborná konference k energetickému managementu ve městě Litoměřice 

- dokončení EPC projektu pro vybrané budovy v majetku města 

- zpráva pro RM o vyhodnocení energetického managementu města za rok 2014 

4. Sledování indikátorů udržitelného rozvoje (ECI) k realizaci konkrétních opatření 

  

Termín:    31. 11. 2014 

Zodpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce:  energetický manažer, komise RM, vedení města 
 

Anotace: 

V  roce 2014 proběhne aktualizace následujících evropských ECI indikátorů: 

A.1. Spokojenost občanů s místním společenstvím,   A.3. - Mobilita a doprava,  

B.10. Ekologická stopa města a  Uhlíková stopa.  Návrhy otázek k dotazníkovému šetření 

budou konzultovány s vedením města a příslušnými komisemi při RM. Závěrečné zprávy 

sledovaných indikátorů budou předány vedení města. Výstupy společně s konkrétním 

návrhem na vyřešení nejhůře vyhodnoceného indikátoru budou předány příslušným 

vedoucím odborům a komisím. Návrhy zpracuje Komise PZM a MA21 ve spolupráci 



s odpovědnými osobami na MěÚ a odborníky na danou problematiku. 

Zabezpečení šetření je zajištěno díky projektu MAESTRO – Místní Agenda, Energetika a 

Strategický Rozvoj. 

Šetření A1. proběhlo v roce 2007 a 2011, šetření A.3 v roce 2011. 

 

 

Indikátory: 

- Zpracování otázek k dotazníkovému šetření indikátoru A.1 a A.3 

- Závěrečné zprávy dotazníkového šetření A.1. . Spokojenost občanů s místním 

společenstvím,A.3. - Mobilita a doprava, B.10. Ekologická stopa města a Uhlíková 

stopa 

- vypracovat Komisí PZM a MA21 a odpovědnými odbory návrh/y na zlepšení 

vyhodnocené situace v rámci sledovaných indikátorů ECI, informovat RM o 

plánovaných postupech 

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

Termín:    30. 11. 2014 

Zodpovědnost:  předseda Řídící skupiny pro Fair trade 

Spolupráce:  Komise PZM a MA21, Řídící skupina pro FT, vedení města, 

příspěvkové a nevládní organizace 
 

Anotace:  

     Řídící skupina Fairtradového města každoročně posílá Asociaci pro Fair trade zprávu  

     o plnění 5 kritérií a žádá 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 2014 

- realizace větší propagační osvětové FT akce ve spolupráci s partnery 

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

ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

 

Termín:    31.12.2014 

Zodpovědnost:  Komise PZM a MA21 

Spolupráce: Pracovní tým ke Zdravotnímu plánu města, 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 zpracován Zdravotní plán města. Hlavním cílem a 

záměrem Zdravotního plánu je nastavit základní rámec a priority v oblasti podpory zdraví a 

zdravého životního stylu občanů Litoměřic. Tvorbě a následné implementaci Zdravotního 

plánu předcházela podrobná analýza zdravotního stavu obyvatel, na jejímž základě 



pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu definuje prioritní zdravotní cíle. (Zpracováno pro 

období 2008 – 2010, 2011 – 2013.) Na začátku roku 2014 bude KHS ÚK vypracována nová 

analýza zdravotního stavu obyvatel a vybrány TOP 3 zdravotní cíle na období 2014 – 2016. 

Indikátor: 

- formulace TOP 3 zdravotních cílů na období let 2014 – 2016  

- zajistit informovanost o výsledcích nové zdravotní analýzy odpovědným 

pracovníkům Městské nemocnice v Litoměřicích a Zdravotní a sociální komisi při 

Radě města 

- zpracování doporučení k zlepšení aktuálních TOP3 zdravotních problémů  

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

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

přednášek, seminářů, besed 

 

- spolupráce na Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích 

 

7. Kampaň 30 dní pro neziskový sektor věnovaná nestátním neziskovým 

organizacím a aktivním občanům  
 

Termín:   květen. 2014 

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

soc. věcí a zdravotnictví,  

Spolupráce:  příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace 
 

Anotace:  

V návaznosti na loňskou úspěšnou kampaň věnovanou seniorům (Místa v Litoměřicích 

přátelská seniorům) se uskuteční obdobná akce se zapojením neziskových organizací 

věnovaná rodinám s cílem seznámit rodiče a děti s vybranými neziskovými a příspěvkovými 

organizacemi v Ltm a zapojit je do činnosti. V měsíci květnu budou mít zájemci možnost 

navštívit dle harmonogramu jednotlivá zařízení a zúčastnit se připravených aktivit.  

Obdobná akce menšího rozsahu se uskuteční i pro seniory.  

Indikátor: 

- Ustanovení koordinátorů a organizačních skupin pro obě akce  

- Realizace akce Místa v Litoměřicích přátelská dětem a rodičům 

- Realizace 2. ročníku akce Místa v Litoměřicích přátelská seniorům 

8. Zapojení podnikatelského sektoru v rámci spolupráce v městem Litoměřice 

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Hospodářská komora Ltm, podnikatelé  

  

Anotace:  

Pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni vedoucí ke 

zvyšování spokojenosti obyvatel je nutná spolupráce města nejenom se všemi aktivními 

partnery a širokou veřejností, ale i zapojení podnikatelského sektoru.  

 Indikátor: 

- zprostředkování spolupráce mezi zaměstnavateli Litoměřicka a základními a 

středními školami 



- zapojení podnikatelského sektoru do akcí Zdravého města Litoměřice 

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

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Odbor životního prostředí, komise ŽP, Městská policie, Technické 

služby města  

  

Anotace: 

Na základě opakovaného definování problémů z veřejných fór, které se  týkají čistoty a 

pořádku ve městě a úklidu psích exkrementů, je potřeba do oblasti zlepšení životního 

prostředí zapojit odpovědné strany k řešení těchto problémů a zároveň motivovat občany 

k většímu zájmu o bezprostřední okolí svého domu. Za tímto účelem uspořádat v průběhu 

měsíců dubna a května v rámci kampaně Den Země akce vedoucí k vyčištění vybraných 

lokalit. 

 Indikátor: 

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

- Uspořádání akce „Ukliďme své město“ 

- Připojení se k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ 

10. Propagace a informační materiál Zdravého města 

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Oddělení projektů a strategií, 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 a dále zpracování nových propagačních materiálů 

spojených s aktivitami Zdravého města a  MA 21 

Indikátor: 

- alespoň jedna zpráva z každé kampaně a významné akce 

- zpracování 10 informačních cedulí o aktivitách Zdravého města a místní Agendy 21 

v Litoměřicích 

- dokončení letáku k strategickému řízení navazujícího na letáky k aktivitám ZM a MA21 a 

energetického managementu 

11. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA 21 

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: politik ZM, tisková mluvčí města, Litoměřicko24, regionální televize  

 

Anotace:  

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 zpráv z každé významné akce 



- Spolupráce s ostatními Zdravými městy při tvorbě koncepcí a dokumentů  

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

Termín:    do 31. 12. 2014  

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, partneři ZM 

 

Anotace:  

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

MA 21 externí prostředky z Ministerstva pro životní prostředí – v letech 2011 - 2012 částku 

2,3 mil. Kč z Revolvingového fondu MŽP na projekt MARUEL (Místní Agenda a Rozvoj 

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

spolupráce MŽP 2,7 mil. Kč na projekt MAESTRO (Místní Agenda, Energetika a STrategický 

ROzvoj).  

 

Indikátor: 

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

 

Návrh plánu byl dne 27.1.2014 projednán na jednání Komise PZM a MA 21  

a  dne 6.2. doporučen RM ke schválení. 


