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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
 
 
 

 
Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 

konané dne 25. 9. 2019 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 
 
Přítomni: 

Brožová Lenka 
Čelko Robert 
Čelková Ladislava 
Douša Josef 
Hermann Petr 
Ježková Blanka 

Krňáková Ivana 
Kuderová Kateřina 
Pavlasová Jana 
Růžička Jaroslav 
Vodičková Irena 
Vochomůrka Jan 

 
 
Jednání řídil předseda komise Petr Hermann. 
 
Program: 

1. Stávající aktivity Zdravého města Litoměřice 
2. Seznámení s dokumenty ZML a MA21 
3. Participativní rozpočet 
4. Srdcař Litoměřic 
5. Různé  

 
 

1. Stávající aktivity Zdravého města Litoměřice (ZML) 
I. Vodičková seznámila přítomné: 

a) s dosavadními aktivitami ZML – jednání s občany na sídlišti Střed 11. 9., akce kampaní 
Národní dny bez úrazu a Evropský týden mobility, Bez přilby už nevyjedu 

b) s připravovanými akce – MTB Tour, IZS Tvůj ochránce, Jarní škola NSZM 2020, Dny zdraví – 
pravidelná akce – měření zdravotních ukazatelů – se bude konat 17. 10. na KHS. 

c) s postupem při nastavování nové agendy, přesun přípravy osvědčených akcí na OSVaZ 
 
2. Seznámení s dokumenty:  
Členové komise byli seznámeni s dokumenty, které byly zaslány s pozvánkou:  

• První průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 
auditu udržitelného rozvoje v roce 2018 do 30. 9. 2019 

• Akční plán po auditu udržitelného rozvoje 2019–2021 
Tyto materiály schválené radou města budou do 30. 9. 2019 předloženy pracovní skupině Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj jako hodnocení prvního roku po auditu udržitelného rozvoje. Přítomní vyjádřili 
se zpracovanými dokumenty souhlas. 
 
3. Participativní rozpočet 
Členové komise byli seznámeni s postupem realizace schváleného projektu Dětské hřiště u ZŠ 
Havlíčkova. Současně byli seznámeni s průběhem workshopu NSZM na téma participativního rozpočtu. 
Přítomní vyjádřili podporu pokračování s tím, že pravidla pro nový ročník budou prodiskutována 
zástupci politických stran ve městě a následně předložena ke schválení zastupitelstvu města. 
 
4. Srdcař Litoměřic 
V současné době probíhá hlasování (viz TZ města), všichni jsou zváni na slavnostní vyhlášení, které 
proběhne 13. listopadu v litoměřickém hradu. 

https://www.litomerice.cz/aktuality/9252-hlasujte-pro-srdcare-2
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5. Různé 
a) Přítomní byli informováni o instalaci dalších 7 laviček dle přání obyvatel. Ne všechny návrhy 

mohly být realizovány – buď z důvodu vlastnictví pozemku nebo nevyhovujících podmínek pro 
instalaci. 

b) Předseda komise Petr Hermann seznámil přítomné s maily, které zaslal P. Urbánek a A. Rožcová 
z petičního výboru „Zachraňme nemocnici“ členům rady NSZM a všem koordinátorům ZM v celé 
ČR v souvislosti s hlasováním zastupitelstva o nemocnici. Členové komise vyjádřili předsedovi 
komise Petru Hermanovi podporu a přijali toto usnesení:  

Na jednání Komise Zdravého města a MA21 RM Litoměřice ze dne 25.9.2019 bylo přijato 
následující usnesení:  

Komise Zdravého města a MA21 Litoměřice oceňuje mnohaletou nezištnou aktivitu Mgr. Petra 
Hermanna ve prospěch Zdravého města Litoměřice a vyjadřuje podporu v činnosti Mgr. Petra 
Hermanna v rámci Národní sítě Zdravých měst. 

c) Ivana Krňáková seznámila přítomné s novinkami Střediska ekologické výchovy SEVER: 
o novým ředitelem je Jan Kotěra 
o oslava 25 let Severu v Horním Maršově 
o zaměření na letošní školní rok – potraviny z místních zdrojů 
o konference Kapradí se bude konat 8. 11. 

d) Členové komise se také vyjádřili k novému uspořádání MHD ve městě:  
o pochvala městu za reorganizaci tras MHD 
o poděkování za pomoc při řešení urgentní situace – náhrada vláčku při akci ZML 22. září 
o náměty pro další úpravy: návaznost na spoje – bus, vlak, doprava do škol, zaměstnání – 

J. Růžičkou přislíbeno projednání na ODaSH 

 
 

Příští jednání komise se bude konat 15. října 2019 od 13:30 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. 

 

 

 

Zapsala: Irena Vodičková, 26. 9. 2019 


