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MÍSTNÍ AGENDA 21  (MA 21) 

Definice : 

 „MA 21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné 
správy, strategického řízení, zapojování 
veřejnosti a budování místního partnerství, s 
cílem podpořit systematický postup k 
udržitelnému rozvoji na místní či regionální 
úrovni.“ 

 V r.2003 vznikla Pracovní skupina pro MA 21, ve spolupráci Ministerstva ŽP a Národní sítí  
Zdravých  měst. Od r. 2010 je MA 21 součástí Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR. 

 V r. 2012 schválila vláda ČR dokument  Koncepce podpory MA 21 v ČR do roku 2030 

 Dalším strategický dokument je  Akční plán ke Koncepci podpory MA 21 v ČR (2016-18) 



Národní síť Zdravých měst (NSZM) 

NSZM – asociace aktivních realizátorů MA 21 v ČR. 

NSZM  je tvořena nyní více než 130-ti municipalitami   

(města, obce, regiony, kraje) 

 

 Členové NSZM  postupují v souladu s mezinárodním 
programem Zdravých měst.  

 Využívají propracovaný systém celostátní síťové 
spolupráce  pro postup k udržitelnému rozvoji a 
kvalitě života.  



Zdravé město Havlíčkův Brod 

 Havlíčkův Brod  od roku 2014 systematicky zavádí Agendu 21,  
 od roku 2016 je členem NSZM 
 
 Důležitým prvkem je zapojování veřejnosti. 
 Jednotícím rámcem procesu je podpora udržitelnosti, zdraví a kvality 

života. 
 Dbát zřetel je třeba na sladění enviromentálních, sociálních a 

ekonomických cílů prostřednictvím  strategického řízení, realizací 
konkrétních místních akcí. 

 
 Důležité je aktivní zapojování veřejnosti a podpora vytváření místních 

partnerství  mezi všemi subjekty. 
 
 MA 21 ve městě přispívá k řešení tzv. globálních problémů na lokální 

úrovni  
  
  



Akční plán MA 21 pro Havlíčkův Brod 
Vize města 

• Havlíčkův Brod má schválený Akční plán, který stanovuje jak 
hlavní cíl, tak i dílčí  cíle a aktivity. 

• Město se zapojuje do oficiálně vyhlašovaných kampaní NSZM 

• Účastní se též mnoha akcí jako je Den seniorů, Den stromů, 
Světový týden kojení,  Evropský den bez aut , Den bez tabáku, 
Den zdraví,  Dny evropského kulturního dědictví  a pod.) 

• Vize  : 
• Systematické zlepšování podmínek pro kvalitní a zdravý  život obyvatel města 

• Zlepšování komunikace mezi městem , veřejností a místními subjekty 

• Otevření prostoru pro posilování aktivit a zájmů obyvatel  

• Rozvoj města v souladu s  principy udržitelného rozvoje, zavádění  Agendy 21 jako standardu 
řízení města  a úřadu 

• Využívání příkladů dobré praxe, propagace města 

 









Historická opona zaniklého divadla 



Organizace a přímá participace města 
na tradičních a pravidelných akcí 

 

• Řemeslné trhy 

• Kulturní akce na hlavním náměstí 

• Pořádání výstav a přednášek 

• Participace na organizaci sportovních akcí 

 



Implementace  

• Aktéři: 
• Veřejná správa (odbory města připravují plánovací setkání, kulaté 

stoly a veřejná projednávání) . Vedoucí odborů s členy komise NSZM 
a MA 21 se podílejí na řešení „Desatera problémů“) 

• Veřejnost (je zapojována do rozvojových aktivit města 
prostřednictvím plánovacích setkání, kulatých stolů, veřejných 
projednávání, besed a pod.) 

• Neziskové organizace  (zapojují  se do osvětových kampaní , např. 
Den seniorů, Týden duševního zdraví…, jsou členy komise Zdravého 
města a MA 21, bývají řešiteli problémů) 

• Soukromý sektor  (zapojuje se v rámci aktivit, které jsou součástí 
osvětových kampaní) 









































Kulaté stoly, besedy 

   V minulém období proběhlo několik kulatých 
stolů s mnoha řešenými tématy : 

- Projednávání projektového záměru na lyžařský areál 

- Projektový záměr sportovního areálu s halou 

- Úprava veřejného prostranství (parkoviště) 

- Beseda o zefektivnění práce  Socialních služeb města 

- Dopravní investice (průtahová komunikace a její 
dopady na okolní zástavbu) 

- Veřejné fórum, stanovení Desatera problémů 

 

 





















Děkuji  za pozornost ! 



Zdrojem fotografií v prezentaci jsou 

• Město HB 

• MZA-SOkA Havlíčkův Brod 

• Ing. Vladimír Kunc 


