
Plán zlepšování Projektu Zdravé město Karlovy Vary a místní 

Agendy 21 na rok 2010 a 2011 
 

Rada města projednala předložený Plán zlepšování Projektu Zdravé město Karlovy Vary a 

místní Agendy 21 na rok 2010 a 2011 a schválila realizaci Plánu zlepšování Projektu Zdravé 

město Karlovy Vary a místní Agendy 21 na rok 2010 a 2011 se záměrem postupu z kategorie 

"D" do kategorie "C" pro úspěšný postup při uplatňování metod kvality ve veřejné správě.  

 na svém 10. jednání Rady města Karlovy Vary dne 16.3.2010                            

 

OBHAJOBA KATEGORIE "D"  MA21 V ROCE 2010 

 

I. Kritérium č. 1: Organizační struktura MA21 

 

 Ukazatel: 1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21 

 

Splněno dne 23. 11. 2006. Zastupitelstvo města Karlovy Vary pověřilo předsedu 

Výboru pro strategii udržitelného rozvoje města RNDr. Pavla Žlebka zástupce města 

pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21    

 

Příloha č. 1. Výpis z usnesení Zastupitelstva města 

  

 Ukazatel: 1.2 Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené 

městem/obcí) 

 

Splněno dne 26. 8. 2008. Rada města Karlovy Vary pověřila Ing. Petru Hnátkovou 

koordinací Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za Magistrát města Karlovy 

Vary. 

  

Příloha č. 2. Výpis z usnesení Rady města 

 

 Ukazatel: 1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán) 

 

Splněno dne 1. 12. 2008. 

Členové neformální skupiny Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21, kteří 

zastupují jednotlivé subjekty veřejné správy, komerčního a neziskového sektoru, se 

budou scházet jedenkrát měsíčně.  Z  každého setkání bude pořizován zápis, obsahující 

informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, dosahování očekávaných výsledků 

včetně posouzení do jaké míry povedou dosažené výsledky k účelu projektu. 

 

Příloha č. 3. Seznam členů neformální skupiny PZM a MA21 

 

II. Kritérium č. 2: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, a rozhodování 

(typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.) 

 

 Ukazatel: 2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 

 

Projekt „Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“ 

Financování:  dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR 

 



Klíčové aktivity:  sociologický průzkum „Názory a připomínky k rozvoji 

městských částí statutárního města Karlovy Vary“ 

    diskusní fóra - květen   Rybáře 

                                 červen   Drahovice + Hůrky + Olšová Vrata  

září  Bohatice + Čankov + Rosnice + 

Sedlec 

                      říjen   Stará Role + Počerny 

listopad   Cihelny + Doubí + Tašovice + 

Dvory  

 

Na jednotlivých oblastních fórech budou veřejnosti představeny výsledky 

sociologického průzkumu a veřejnost bude mít možnost vyjádřit se konkrétním 

problematickým oblastem a prodiskutovat své názory s přítomnými zástupci vedení 

města a kompetentními vedoucími odborů či úředníky magistrátu města, do jejichž 

působnosti daná problematika spadá. 

 

Na základě těchto jednání s veřejností bude vytvořen Mechanismus optimální správy, 

který pomůže získat klíčové osobnosti veřejného života k vytvoření určitého typu 

(komunikační) síťové spolupráce, tedy k vytvoření mechanismu oboustranného 

přenosu informací o specifických problémech v jednotlivých částech města a způsobu 

jejich řešení. 

 

Výstupy:  komunitní plán Zdraví a kvality života 

   Mechanismus optimální správy  

   Fórum ZM 2011  

 

Příloha č. 4. „Projekt Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy 

Vary“ 

 

III.  Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21 

 

 Ukazatel:  3.1: Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21    

 

Na webové stránce Magistrátu města Karlovy Vary http://www.mmkv.cz je umístněno 

logo brány znázorňující Národní síť Zdravých měst. Po jeho rozkliknutí se objeví 

informace zabývající se Zdravým městem Karlovy Vary a místní Agendou 21. 

Především se jedná o základní informace PZM a MA21, mezinárodní dokumenty pro 

kvalitu veřejné správy, Dataplán, kontakty a zprávy o pořádaných akcích, které se 

průběžně doplňují a aktualizují. Na stránku s těmito informacemi se lze „proklikat“ i 

přes úvodní webovou stránku, kde zvolím ikonu Magistrátu města poté  podsložku 

strategické dokumenty a projekty města a následně již odkaz Zdravého města a místní 

Agendy 21  

(viz http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268)  

 

 Ukazatel: 3.2: Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních 

médiích 

          

Zprávy o MA21 jsou uveřejňovány v Radničních listech vydávaných Městem Karlovy 

Vary, vycházející 11 x ročně prvního dne v měsíci. Každý občan Karlových Varů 

obdrží tyto listy zdarma do své schránky nebo si je lze vyzvednout v budově 

http://www.mmkv.cz/
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268


Magistrátu. Distribuci zajišťuje Česká pošta s. p. OZ do všech schránek. K dispozici 

jsou také na webových stránkách Magistrátu města K. Vary v elektronické podobě 

včetně starých čísel.  Na těchto stránkách v sekci aktuality, tiskové zprávy, Magistrát 

informuje a záložce PZM a MA21 (viz ukazatel 3.1) se tímto občané dozví další 

zveřejněné informace. 

 

Pro uveřejňování zpráv slouží také regionální Karlovarský deník. 

 

 

IV. Kritérium č. 4: Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského 

sektoru a podnikatelského sektoru 

  

 Ukazatel: 4.1: Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského 

sektoru do aktivit v rámci MA21 

 

Třetí ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Termín: 16. – 22. září 

 

Kampaň řeší problematiku udržitelné dopravy. Cílem je upozornit na 

neudržitelný nárůst osobní automobilové dopravy ve městech a na optimální 

způsob jeho řešení v podobě podpory silniční i železniční dopravy, budování 

cyklostezek a zkvalitňování pěších komunikací.  

 

Příprava: vzhledem k zářijovému termínu plánována na měsíc červen. 

Konkrétní podoba kampaně bude diskutována na neformální 

pracovní skupině Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21.  

Předpokladem pro zapojení města do kampaně je schválení Charty 

ETM a EDBA, v rámci níž jsou stanovena pravidla a rámec akce. 

 

Po předchozích dvou letech realizace kampaně, byla navázána spolupráce 

s těmito partnerskými subjekty:  

Městská policie Karlovy Vary - oddělení prevence kriminality 

Dopravní podnik Karlovy Vary 

Správa lázeňských parků 

Lázeňské lesy 

Ekofarma Kozodoj 

Záchranný kruh – záchranná služba atd. 

Obchodní akademie Karlovy Vary 

Střední zdravotnická škola 

Základní a mateřské školy v K. Varech 

Cyklocentrum Vondráček 

Cyklosport Gašek 

Theosport 

atd. 

 

 Příloha č. 5. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008 

  Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2009 

 

 

Druhý ročník kampaně „Dny Zdraví“ 



Termín: 4. – 17. října 

 

Tato komunitní kampaň je nejrozsáhlejší akcí na podporu zdravého životního 

stylu v České republice. Cílem je zajímavou formou informovat občany o tom, 

jak správně pečovat o své zdraví, předcházet zdravotním potížím a nabídnout 

jim aktivity směřující k duševní a fyzické pohodě. 

 

Příprava: plánována na měsíc červenec. Konkrétní podoba kampaně bude 

diskutována na neformální pracovní skupině Projektu Zdravé město 

a Místní Agendy 21.  

 

 

 

Partnerské subjekty:  

poskytovatelé sociálních služeb  

Střední zdravotnická škola 

K-centru Karlovy Vary (Občanské sdružení Světlo) 

Státní zdravotní ústav 

VZP ČR 

   

  Příloha č. 6. Dny zdraví 2008 

 

Druhý ročník akce „Chceme čisté město“ 

Termín: měsíc duben  

 

Město K. Vary nabízí řadě dobrovolníků možnost zapojit se do úklidu 

veřejných prostranství města. Tato akce je vyvolána na základě podnětů od 

občanů, škol i různých občanských sdružení, že by rádi přiložili ruku k dílu, 

pokud jim město dokáže vyjít vstříc. Město nabízí při této akci přistavení 

kontejneru na odpad a pracovní pomůcky pro úklid.   

 

Cílová skupina: školy, veřejnost, neziskové organizace (občanská sdružení, 

nadace, obecně prospěšné společnosti atd.) 

 

Příprava: od začátku roku 2010, ve spolupráci neformální pracovní skupině 

Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 a technickým odborem 

magistrátu města Karlovy Vary. 

 

Příloha č. 7. Chceme čisté město 2009 

 

Soutěž „Karlovy Vary – město stromů“ 

Termín: říjen 2010 – říjen 2011  

 

Město Karlovy Vary má zájem zapojit se do celostátní soutěže „Město stromů“ 

a uspořádat celoroční kampaň inspirovanou stromy. Učinit město zelenějším, 

zdravějším a příjemnějším pro život a získat titul Město stromů. 

 

Cílem projektu je zvyšování zájmu občanů o životní prostředí města, ve kterém 

žijí. V rámci celoroční kampaně jsou realizovány aktivity motivující širokou 

veřejnost zapojit se aktivně do ochrany přírody, zkvalitňování životního 



prostředí a veřejného života. Důležité je také zlepšování vztahů v místní 

komunitě a vytváření nových partnerství prostřednictvím spolupráce na 

jednotlivých akcích s ústředním motivem stromů. 

Příprava: plánování aktivit do soutěže probíhá již od listopadu minulého roku 

na jednáních neformální pracovní skupiny Projektu Zdravé město a 

Místní Agendy 21 a ve spolupráci s koordinátory EVVO na školách. 

Na spolupráci se budou podílet tyto subjekty:  

Odbor Životního prostředí MMKV 

Správa lázeňských parků 

Lázeňské lesy 

Ekofarma kozodoj 

Obchodní akademie Karlovy Vary 

atd. 

 
 

 

 

POSTUP DO KATEGORIE "C" V MA21 V ROCE 2011 

 

V. Kritérium č. 5: Oficiální orgán samosprávy pro MA21 

 

 Ukazatel: 5.1: Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu 

MA21 složeného ze zástupů veřejné správy, neziskového sektoru,     

komerčního sektoru a zástupců jednotlivých městských obvodů 

 

Statutární město Karlovy Vary v rámci místní Agendy 21 ustanovilo pro Projekt 

Zdravé město Karlovy Vary neformální skupinu PZM a MA21. V rámci splnění 

požadovaných kritérií MA21 Město Karlovy Vary postoupilo do kategorie „D“, a 

proto i neformální skupina se transformuje na oficiální orgán pro sledování postupu 

MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, komerčního a neziskového sektoru, 

který bude zřízený a jmenovaný radou nebo zastupitelstvem města Karlovy vary. 

Bude se scházet jedenkrát měsíčně. Z každého setkání bude pořizován zápis, 

obsahující informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, dosahování 

očekávaných výsledků včetně posouzení do jaké míry povedou dosažené výsledky 

k účelu projektu. 

 

Příloha č. 3. Seznam členů skupiny PZM a MA21 

 

VI.  Kritérium č. 6: Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) 

 

 Ukazatel: 6.1: Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce 

 

Splněno dne 23. 11. 2006. Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo členství města 

Karlovy Vary v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.  

 

  příloha č. 1. Výpis z usnesení Zastupitelstva města 

 příloha č. 8. Deklarace 

 

 



VII. Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 

 

 Ukazatel: 7.1: Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden 

mobility apod.) 

 

 

 

Čtvrtý ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Termín: 16. – 22. září 

 

Kampaň řeší problematiku udržitelné dopravy. Cílem je upozornit na 

neudržitelný nárůst osobní automobilové dopravy ve městech a na optimální 

způsob jeho řešení v podobě podpory silniční i železniční dopravy, budování 

cyklostezek a zkvalitňování pěších komunikací.  

 

Příprava: vzhledem k zářijovému termínu plánována na měsíc červen. 

Konkrétní podoba kampaně bude diskutována na neformální 

pracovní skupině Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21.  

Předpokladem pro zapojení města do kampaně je schválení Charty 

ETM a EDBA, v rámci níž jsou stanovena pravidla a rámec akce. 

 

Po předchozích třech letech realizace kampaně, byla navázána spolupráce 

s těmito partnerskými subjekty:  

Městská policie Karlovy Vary - oddělení prevence kriminality 

Dopravní podnik Karlovy Vary 

Správa lázeňských parků 

Lázeňské lesy 

Ekofarma Kozodoj 

Záchranný kruh – záchranná služba atd. 

Obchodní akademie Karlovy Vary 

Střední zdravotnická škola 

Základní a mateřské školy v K. Varech 

Cyklocentrum Vondráček 

Cyklosport Gašek 

Theosport 

atd. 

 

Třetí ročník akce „Chceme čisté město“ 

Termín: měsíc duben  

 

Město K. Vary nabízí řadě dobrovolníků možnost zapojit se do úklidu 

veřejných prostranství města. Tato akce je vyvolána na základě podnětů od 

občanů, škol i různých občanských sdružení, že by rádi přiložili ruku k dílu, 

pokud jim město dokáže vyjít vstříc. Město nabízí při této akci přistavení 

kontejneru na odpad a pracovní pomůcky pro úklid.   

 

Cílová skupina: školy, veřejnost, neziskové organizace (občanská sdružení, 

nadace, obecně prospěšné společnosti atd.) 

 



Příprava: od začátku roku 2011, ve spolupráci neformální pracovní skupině 

Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 a technickým odborem 

magistrátu města Karlovy Vary. 

 

 

 

 Ukazatel: 7.2: Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro 

úřad nebo veřejnost (mimo kampaň) 

 

Vytvoření prezentace na téma Zdravé město a místní Agenda 21 pro primátora, 

zastupitele a radní města Karlovy Vary a současně pro vedoucí jednotlivých odborů 

MMKV. 

 

Obsah prezentace:  projekt Zdravé město a místní Agenda 21, dále s přínosy 

členství v NSZM, Dataplán, možnosti a systém aktualizace 

SPURM a IPRM.    

 

Výstup:  návrh způsobu aktualizace SPURM a IPRM  návrh aktualizace Dataplánu  

 

VIII. Kritérium č. 8: Sledování a hodnocení procesu MA21 

 

 Ukazatel: 8.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce 

 

Výroční zpráva projektu Zdravé město Karlovy Vary a monitorovací zpráva Plánu 

zlepšování 2010 a 2011 včetně návrhu akčního Plánu zlepšování na rok 2011, 

projednaných pracovní skupinou PZM a MA21, bude předložena k projednání Radě 

města, poté Zastupitelstvu města Karlovy Vary. 

 

Termín:  leden 2011 

 

IX.  Kritérium č. 9: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

 

 Ukazatel: 9.1: Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního 

plánování radou nebo zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i 

systematická podpora) 

 

Jednání o finanční podpoře aktivit projektu Zdravé město Karlovy Vary bude probíhat 

na základě schváleného Plánu zlepšování na rok 2010 a 2011.  Finančnímu výboru 

města K. Vary bude předložen v období sestavování rozpočtu města na rok 2011 

(podzim 2010) návrh požadavků financování aktivit MA21. 

 

Termín:  podzim 2010 

 

X. Kritérium č. 10: Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji 

města/obce 

 

 Ukazatel: 10.1: Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce 

 



Po realizaci diskusních fór v okrajových částech města z roku 2010 dojde v rámci 

projektu Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary k  

sestavení koncepce návrhu komunitního Plánu zdraví a kvality života včetně návrhu 

mechanismu optimální správy městských částí a nastavení komunikace s radnicí. Na 

závěr těchto procesů se uskuteční 1. veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 

k celkovému rozvoji města, Fórum Zdravého města, na kterém bude za přítomnosti 

obyvatel všech okrajových městských částí včetně dotečených místních spolků, 

uskupení, klíčových osobností, zástupců vedení města a úředníků magistrátu města 

Karlovy Vary zmíněné návrhy projednány a připomínkovány. 

 

Termín: březen 

 

Výstupy:  komunitní plán Zdraví a kvality života 

   Mechanismus optimální správy  

   Fórum ZM 2011  

 

Výstupy projektu budou do konce roku 2011 předloženy Radě a Zastupitelstvu města 

Karlovy Vary k projednání. 

 

 Ukazatel: 10.2: Pořádání veřejného fóra k rozvoji na úrovni městského obvodu  

 

Na základě konzultace s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a projednání na 

oficiální Pracovní skupině pro MA21, která garantuje vznik a aktualizaci sad Kritérií 

MA21, následně došlo k úpravě kritéria X. MA21, ukazatel proto není pro Město 

Karlovy Vary relevantní. 

 


