AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2019
ZDRAVÉHO MĚSTA LITOMĚŘICE A MÍSTNÍ AGENDY 21 (MA21)

1. V rámci Strategického týmu UR (STUR) pokračovat v nastaveném procesu strategického
plánování spočívajícího v posuzování a koordinaci veškerých rozvojových koncepcí, strategií a
politik města
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
manažer strategií, koordinátor MA21
SC, STUR, vedoucí odborů MěÚ, vedení města

Anotace:
V rámci strategického řízení bude aktualizován Strategický plán rozvoje města (SPRM) a dále bude
pokračovat tvorba Akčních plánů ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice. Naplňování
strategického plánu bude městem monitorováno a vyhodnocováno Strategickým týmem udržitelného
rozvoje (STUR). Budou vyhodnocovány karty projektů v rámci socioekonomického a ekologického
hodnocení.
Aktivity
Nové aktivity:
Aktualizace Strategického plánu 2019
Stávající aktivity:
Organizace dvou workshopů/setkání pro
STUR

Indikátor

ano/ne

ano/ne

Koordinace strategického a komunitního
plánování – předávání TOP námětů a
výzev k řešení

ano/ne

Zpracování Akčního plánu SPRM na 2019
a vyhodnocení AP SPRM 2018,
vyhodnocení naplnění indikátorů SPRM

ano/ne

Aktualizace zásobníku projektů

ano/ne

Vzdělávání zaměstnanců úřadu v oblasti
udržitelného rozvoje a MA21

ano/ne

Používání dataplánu v běžné činnosti
úřadu

ano/ne
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2. Úspěšně realizovat osvětové a informační kampaně pro veřejnost, realizovat agendu MA21
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
koordinátor MA21
projektový manažer MA21, příslušné odbory MěÚ, příspěvkové organizace, NNO,
podnikatelé

Anotace:
Osvětové aktivity a kampaně pro obyvatele města jsou příležitostí pro předávání nových poznatků
všem věkovým generacím a skupinám obyvatel.
Aktivity

Indikátor

Komentář

Nové aktivity:
Příprava „nové agendy“ MA21

ano/ne

Revize stávající agendy, nastavení
nových aktivit

Stávající aktivity:
Příprava a realizace těchto osvětových
kampaní Zdravého města:
1. Den Země (duben 2019)

ano/ne

2. Národní dny bez úrazu
(duben – říjen 2019)

ano/ne

3. Evropský týden mobility (září 2019)

ano/ne

4. Dny zdraví (říjen 2019)

ano/ne

5. Světový den bez tabáku (po celý rok) realizovat besedy s odborníky pro
studenty středních i základních škol,
preventivní protikuřácká kampaň pro
žáky ZŠ a SŠ

ano/ne

3. Pokračovat ve zlepšování životního prostředí – zlepšení prostředí, zajištění čistoty a pořádku ve
městě, třídění odpadů, uspořádání osvětových akcích
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
vedoucí odboru ŽP
Odbor ŽP, komise ŽP, Městská policie, Technické služby, Středisko ekologické
výchovy SEVER, koordinátor a komise ZM a MA21, školy, příspěvkové organizace

Anotace:
Aktivity v oblasti ŽP jsou zaměřeny na všechny oblasti ochrany ŽP.
Aktivity
Nové aktivity:

Indikátor

Snížení prašnosti pořízením a provozem
kropicích vozů pro TSM Litoměřice

3 ks
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Údržba zelených porostů s ohledem na
zvýšení zadržení vláhy v půdě

ano/ne

Vybudování vrtu pro závlahu zeleně v ulici
Mezibraní

ano/ne

Poskytování prostředků z rozpočtu města
na nádrže na zachytávání dešťové vody

ano/ne

Poskytování kompostérů občanům města

ano/ne

Vybudování komunitní kompostárny
v Třebouticích

ano/ne

Posílení zeleně - instalace květinových
pyramid na náměstí

ano/ne

Stávající aktivity:
Provoz 6 elektromobilů na MěÚ
Litoměřice

ano/ne

Zachytávání dešťové vody v budově MěÚ
Pekařská a využití pro splachování

ano/ne

Provozování a vyhodnocování
monitorovací sítě ovzduší ve městě

ano/ne

Vzdělávání pracovníků odboru ŽP na
téma udržitelný rozvoj

ano/ne

Rozšíření počtu podzemních kontejnerů
min. o 1 další hnízdo

ano/ne

Ukliďme Česko / Ukliďme Litoměřice
(ZML)

ano/ne

4. Pokračovat v realizaci systematických aktivit energetického managementu města včetně
rozvoje mezinárodní spolupráce
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
energetický manažer města
manažer GTE, SC, OÚR

Anotace:
Aktivity v rámci energetického managementu jsou nastaveny následovně.
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Aktivity

Indikátor

Komentář

Nové aktivity:
Zahájení výstavby startovacích bytů
(projekt PAVE)

ano/ne

Výběrové řízení PAVE – První aktivní
veřejná budova v ČR

ano/ne

Stávající aktivity:
Aktivní partnerství v mezinárodních
projektech k udržitelné energetice

ano/ne

Dokončení SECAP a implementace (Akční
plán udržitelné energetiky a ochrany
klimatu)

ano/ne

5. Vytvoření podmínek a opatření pro udržitelnou mobilitu v Litoměřicích
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
koordinátor mobility a manažer Plánu udržitelné mobility
koordinátor ZM, SC, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, komise dopravy,
Městská policie, Technické služby města, odborní partneři

Anotace:
Vytvoření a realizace udržitelné mobility v Litoměřicích je jedním z TOP úkolů našeho města v tomto
roce.
Aktivity

Indikátor

Nové aktivity:
Prezentace Plánu udržitelné městské
mobility veřejnosti

ano/ne

Uspořádání konference pro města a
regiony

ano/ne

Dotazník pro názory a potřeby firem a
organizací v oblasti dopravy

ano/ne

Konzultace pro jiné město - předávání
dobré praxe

ano/ne

Školení zaměstnanců k e-mobilitě

ano/ne

Průzkum mobility pro Litoměřice 2030+
pro veřejnost

ano/ne
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Stávající aktivity:
Uspořádání 4. ročníku akce „Úředník na
kole“.

ano/ne

Zpracování Plánu udržitelné městské
mobility pro Litoměřice

ano/ne

Dotazníkové šetření o dopravním chování
zaměřené na zaměstnance MěÚ a
Nemocnice Litoměřice

ano/ne

Akce pro veřejnost “O dopravě hravě
zdravě/ UŽÍT” v rámci ETM

ano/ne

organizace ZM

ve spolupráci se ZM

6. Systémově naplňovat cíle Zdravotního plánu města Litoměřice, které povedou ke zlepšení
zdravotního stavu obyvatel
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
vedoucí OSVaZ
referent samosprávy komunitního plánování, Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, Nemocnice Litoměřice,
Zdravotní a sociální komise, Komise ZM a MA21, neziskové organizace a školy

Anotace:
Město Litoměřice bude v nadcházejícím období realizovat tři vytipované TOP problémy pro roky
2018–2020. Budou realizovány preventivní akce pro občany.
Aktivity

Indikátor

Komentář

Nové aktivity:
Aktualizace analýzy zdravotního stavu
obyvatel
Stávající aktivity:
Realizace a podpora preventivních
opatření k vybraným TOP třem
zdravotním problémům 2018–2020
zaměřit aktivity na ohrožené skupiny
obyvatel
Vyhodnocení tří TOP problémů
Zdravotního plánu 2018–2020 včetně
indikátorů

ano/ne

ano/ne

ano/ne

Podpora programu prevence zubního
kazu v MŠ a ZŠ „Zdravé zoubky“

ano/ne

V rámci kampaně Zdravého města

Sportovní aktivity / ukázky cvičení
v přírodě - jóga, nordic walking, a další
zdravé pohybové aktivity

ano/ne

V rámci kampaní Zdravého města
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7. Zapojení podnikatelského sektoru v rámci spolupráce s městem Litoměřice
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
Obecní živnostenský úřad, manažer strategií
OŠKSPP, Zahrada Čech, podnikatelé, Okresní hospodářská komora Ltm, Destinační
agentura České Středohoří, Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

Anotace:
V oblasti podnikání a místní ekonomiky pokračovat ve spolupráci s podnikateli, zachovat stávající
aktivity.
Aktivity
Stávající aktivity:
Nastavení podmínek ocenění
za společenskou odpovědnost pro
litoměřické podnikatele a firmy –
uspořádání 2. ročníku Srdcaře Litoměřic
Uspořádání 4. ročníku akce na podporu
technického vzdělávání mládeže a
zprostředkování spolupráce mezi
zaměstnavateli Litoměřicka a základními a
středními školami – TECHDAYS na
Zahradě Čech (říjen 2019)

Indikátor

Komentář

ano/ne

Organizuje Zdravé město Litoměřice.

ano/ne

Uspořádání setkání s podnikateli (snídaně
s podnikateli – 1x/měsíc)

ano/ne

Zapojení podnikatelského sektoru do akcí
Zdravého města Litoměřice

ano/ne

8. Rozvoj aktivit Fairtradového města Litoměřice
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
koordinátor FT
Řídící skupina pro FT, vedení města, příspěvkové organizace, NNO

Anotace:
Řídící skupina Fairtradového (FT) města každoročně posílá Asociaci pro Fair trade zprávu o plnění
5 kritérií a žádá o obnovení statusu. Na základě této zprávy Asociace obnovuje status Fairtradové
město.
Aktivity

Indikátor

Nové aktivity:
Nové nastavení agendy Fairtradového
města a fungování podpory lokálních
pěstitelů
Stávající aktivity:
Zapojení všech věkových skupin do
realizovaných FT aktivit (mezigenerační
propojení)

ano/ne

ano/ne
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Naplňování kritérií fairtradového města a
fairtradového úřadu

ano/ne

Realizace úkolů Akčního plánu pro FT pro
rok 2019

ano/ne

9. Propagace, medializace, výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

do 31. 12. 2019
koordinátor MA21
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu, příslušné odbory MěÚ

Anotace:
Medializace je nezbytnou podmínkou pro sdílení zkušeností a informování laické i odborné veřejnosti
a propagaci aktivit Zdravého města a zdravého životního stylu.
Aktivity

Indikátor

Komentář

Nové aktivity:
Využití „nových médií“

ano/ne

Stávající aktivity:
Zveřejňování aktualit, tiskových zpráv a
reportáží z každé významné akce

ano/ne

Zveřejnění min. 2 příkladů dobré praxe
v dataplánu, sdílení informací v rámci
NSZM

ano/ne

10. Vzdělávání koordinátora Zdravého města a MA21 a dalších zaměstnanců MěÚ Litoměřice
v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje
Termín:
Zodpovědnost:

do 31. 12. 2019
koordinátor MA21

Anotace:
Průběžné vzdělávání koordinátora ZM a MA21 obsahuje tematické bloky, které vycházejí z potřeb
realizace projektu Zdravé město a MA 21. Tyto kurzy jsou vždy akreditované a započítávají se do
povinného vzdělávání úředníka.
Aktivity

Indikátor

Nové aktivity:
Získání Zlatého certifikátu

ano/ne

Stávající aktivity:
Účastnit se akreditovaného vzdělávání
pro koordinátory ZM

ano/ne
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