Hodnotící zpráva MA21
za rok 2019

Zprávu zpracovala:
Mgr. Karolína Vernerová, koordinátorka MA21
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1. Úvod, souhrnné informace
Místní Agenda 21 (dále jen MA21) 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. Na území hlavního
města Prahy je do programu aktivně zapojena řada městských částí, z větších jsou to například
Městská část Praha 7 a Městská část Praha 8.
Městská část Praha 5 (dále jen MČ P5) prostřednictvím Odboru kancelář starosty
uskutečnila na konci roku 2016 základní registraci v systému MA 21, který spravuje CENIA,
česká informační agentura životního prostředí zřízená Ministerstvem životního prostředí.
MČ P5 má bohaté zkušenosti v pořádání aktivit ve spolupráci s občany. Tyto zkušenosti jsou
při plnění kritérií místní Agendy 21 velmi přínosné. Jako zdroj inspirace pak dále slouží
například webové stránky www.ma21.cz nebo www.dobrapraxe.cz. Aktivity v rámci MA21 by
měly vznikat primárně ve spolupráci veřejného, podnikatelského a občanského sektoru a měly
by maximálně zohledňovat potřeby místních obyvatel, organizací a místní samosprávy.

2. Uplynulé akce a aktivity
V roce 2019 bylo realizováno několik již zavedených projektů, které probíhaly na
MČ P5 i v předchozích letech. Mezi tyto patři například Participativní rozpočet Prahy 5, soutěž
Podnikatel Prahy 5, Den zdraví (30. 5.) nebo Dny Prahy 5 (15. – 25. 5.). Praha 5 také již po
několikáté podpořila organizátory úklidů v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Dále bylo také odstartováno několik nových projektů, jako například spuštění mobilní
aplikace Prahy 5, vydávání školního zpravodaje Páťák či provedení SWOT analýzy škol, která
by do budoucna měla sloužit jako podklad pro sestavení dlouhodobé strategie rozvoje školství
na Praze 5. MČ P5 také v letošním roce v rámci snahy o lepší a efektivnější údržbu stromů
zakoupila speciální přístroj, tzv. stromový tomograf, který umí odhalit zdraví kmene stromu
bez nutnosti vrtů a podobných zásahů do kmene.
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2.1.

Participace

V oblasti participace proběhlo v roce 2019 několik akcí komunitního plánování (ve
smyslu zjišťování potřeb obyvatel a sběru jejich podnětů k zamýšleným změnám zejména
v oblasti územního rozvoje) a dále také třetí ročník Participativního rozpočtu, na který bylo
z rozpočtu MČ Praha 5 vyčleněno 15 milionů korun.
Termíny a tematické rámce akcí komunitního plánování byly následující:
-

Setkání s rodiči dětí ze ZŠ Pod Žvahovem týkající se budoucnosti školy (15. 1.)

-

Představení druhé fáze studie Motolského údolí (26. 2.)

-

Veřejná debata na téma Radlická radiála (14. 3.)

-

Veřejná diskuze ohledně plánované revitalizace sportoviště Pod Žvahovem (13. 6.)

-

Setkání k parku Na Pláni (21. 10.)

Do letošního ročníku Participativního rozpočtu občané přihlásili celkem 29 návrhů,
z nichž 15 postoupilo do veřejného hlasování. Toho se zúčastnilo 1648 hlasujících, kteří vybrali
10 vítězných návrhů určených k realizaci. V rámci Participativního rozpočtu také proběhla čtyři
veřejná setkání, na nichž měli občané možnost diskutovat své návrhy a podněty. Celkem se tedy
v různých fázích tohoto projektu do participačního procesu zapojilo přes 2000 obyvatel.

2.2.

Podpora podnikání

V letošním roce proběhl 9. ročník již tradiční soutěže Podnikatel Prahy 5. V této soutěži
sami občané navrhují své oblíbené podniky a vybírají mezi nimi svého favorita. Vítězům
s nejvyšším počtem hlasů napříč kategoriemi byla předána ocenění v rámci slavnostního večera
dne 15. 3. Tři nejúspěšnější podniky v každé z deseti kategorii dále obdržely od Prahy 5
certifikát oblíbenosti. MČ P5 konáním soutěže usiluje o podporu zejména drobného, malého
a středního podnikání a o ocenění práce podnikatelů na svém území. V roce 2019 bylo občany
do této soutěže nominováno 144 podnikatelských subjektů.
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2.3.

Spolupráce 3 sektorů

V rámci spolupráce tří sektorů představují nejvýznačnější akci Dny Prahy 5 (letos
konané od 15. do 25. května), na jejichž konání se kromě radnice značnou měrou podílejí také
místní spolky, organizace a instituce. Cílem této akce je „otevřít“ Prahu 5 všem občanům
i návštěvníkům a to nehledě na věkovou kategorii či finanční možnosti různých cílových skupin
obyvatelstva a to vše za podpory co nejširší skupiny lokálních organizátorů. Během letošních
Dnů Prahy 5 se zapojilo celkem 43 organizujících subjektů, které společně uspořádaly 181 akcí
po celém území Prahy 5, jichž se zúčastnilo přes 1000 návštěvníků. Mezi zapojenými byli z řad
podnikatelských subjektů například společnosti Barrandov Studio a.s. či PEGUERO, s.r.o., za
neziskový sektor potom například Spolek Hájovna, z.s. či VK Slavia Praha - univerzitní
klub, o.s.

3. Závěr
MČ P5 uspořádala v roce 2019 celou řadu kulturně-společenských akcí i akcí
participativního charakteru, jejichž prostřednictvím usilovala o co největší zapojení veřejnosti.
Tato zpráva představuje stručný výčet některých z nich, zejména těch, které se svou tématikou
váží k MA21. Kromě akcí, které již mají na městské části svou tradici, přibyly také akce další
a v jejich zavádění MČ P5 plánuje pokračovat i v roce 2020 a samozřejmě i v letech
následujících. Na konci roku 2019 také došlo k ustanovení nové Neformální pracovní skupiny
pro MA21, která bude svou činností a výstupy usilovat o zavádění dalších projektů, které
povedou k implementaci principů udržitelného rozvoje a lepší komunikace mezi radnicí
a veřejností. O konkrétních plánech MČ P5 pro rok 2020 blíže informuje dokument „Plán
zlepšování MA21 pro rok 2020“.
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