
 
 
 

Hodnotící zpráva místní Agendy 21 za rok 2015 

Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v daném 
roce v rámci zdravého města a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí plánu jsou nejen 
cíle zlepšení ZM a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele 
úspěšnosti realizace. Roční plán zlepšování byl přijat zastupitelstvem městské části usnesením č. 
44/3/2015 ze dne 4. 3. 2015. 

1. Obhájení kategorie „D“   

Splněním kritérií pro kategorii „D“ v v Národní síti Zdravých měst byla Městské části Praha-Slivenec 

přiznána kategorie „D“. Ukazatel byl splněn. 

2. Společné akce 3 sektorů (městská část + podnikatelský sektor + neziskový sektor) 

Kriteriem bylo zorganizování 2 akcí během kalendářního roku. Ke splnění kriteria byly přihlášeny 4 

akce: Slivenecký masopust, Velikonoční jarmark, Hafík 2015 a slavnost Rozsvěcení vánočních stromů. 

Jednalo se o akce, na kterých se podílel veřejný sektor reprezentovaný městskou částí a soukromý i 

neziskový sektor. Spolupráce Klubu Švestka, RC Pecka, řeznictví Görgl, MVDr. Váchy a dalších přispěla 

ke kladnému hodnocení akcí. Všechny akce byly schváleny. Ukazatel byl splněn. 

 

3. Komunitní plánování  

Kritériem bylo připravit a zorganizovat 2 komunitní plánování s veřejností. Městská část 

zorganizovala celkem 4 komunitní plánování s veřejností. Byly to kulaté stoly s tématikou využití 

areálu Křižovníků, projektová příprava rekonstrukcí komunikací U Náhonu, Ke Smíchovu a 

K Lochkovu. Čtvrtým komunitním plánováním bylo setkání nad podobou budoucího parku v ulici 

Granátová. Ukazatel byl splněn.    

 

 



 
 
 

4. Vzdělávání 

Koordinátor se v rámci průběžného vzdělávání nezúčastnil žádné ze tří škol pořádaných Národní sítí 

Zdravých měst. Ukazatel nebyl splněn. 

5. Celostátní kampaně 

Městská část aktivně podpořila celostátní kampaň Den bez aut a Týden mobility účastí na akci 
Pražské cyklozvonění. Ukazatel byl splněn. 

 

6. Medializace 

Články s tématikou MA21 vycházejí pravidelně v časopise Slivenecký mramor. Ukazatelem byly 4 

články za rok. Celkem za rok 2015 bylo uveřejněno 13 článků s tématikou MA21. Ukazatel byl splněn. 

Závěr: 

Celkový plán zlepšování byl splněn pro obhajobu kategorie „D“. Nebyl splněn pouze ukazatel účasti 
na vzdělávacích seminářích NSZM pod názvem Škola Zdravých Měst.  

Plán zlepšování byl splněn částečně. 

 
V Praze dne 22. 11. 2016 
 
 
Zpracoval: Jiří Urválek - koordinátor PZM a MA21 


