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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. 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.
Městská část Praha 5 (dále jen MČ P5) prostřednictvím Odboru kanceláře starosty
uskutečnila na konci roku 2016 základní registraci v systému MA21, který spravuje CENIA,
česká informační agentura životního prostředí zřízená Ministerstvem životního prostředí.
Důležitou platformou pro strategii MA21 na Praze 5 je Neformální pracovní skupina
pro MA21, v níž jsou kromě zástupců radnice zahrnuti také zástupci z řad podnikatelského a
neziskového sektoru.
Ambicí MČ Praha 5 pro rok 2021 je přejít v rámci MA21 z kategorie „D“ do kategorie
„C“. To předpokládá zřízení Komise Rady pro MA21 nebo Výboru Zastupitelstva a dále
školení koordinátorky MA21 ve vybraných oblastech.
Jednou z aktivit v rámci občanské společnosti je také tvorba Strategie rozvoje městské
části Praha 5 2030+. V tomto roce bude probíhat část návrhová a implementační.

2. Plánované akce a aktivity
Budeme usilovat o co nejefektivnější fungování radnice směrem k občanům i
podnikatelům, o další zpřehlednění komunikace radnice a dále o zavádění nových akcí
zohledňujících udržitelný rozvoj.
Od 1.1.2021 zahájilo činnost Informační centrum MČ Praha 5, které má za cíl
pokračovat v komunikaci s občany a v dalších aktivitách, které do konce roku 2020 zajišťovalo
Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s.
Pro postoupení z kategorie „D“ do kategorie „C“ musíme splnit kritérium zřízení
Komise/Výboru pro místní Agendu 21. Jednotliví členové budou reprezentovat 3 sektory –
veřejnou správu, neziskový sektor a komerční sektor. Současně musejí být zastoupeny všechny
3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor. Podmínkou je, aby se Komise/Výbor
setkali k oficiálnímu jednání alespoň jedenkrát v průběhu roku.
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2.1.

Participace

V roce 2021 proběhne pátý ročník Participativního rozpočtu, u kterého došlo k
některým změnám, vycházejícím z doporučení neformální pracovní skupiny pro MA21 i
názorů občanů. V rámci této aktivity si MČ P5 klade za cíl zvýšit úroveň participativního
rozpočtu, zvláště potom podpořit realizaci vybraných projektů v kratším čase.
Pokud to situace spojená s pandemií dovolí, občané budou mít možnost vyjádřit své
postřehy a komunikovat je přímo s odpovědnými radními a zástupci dotčených odborů MČ P5
při veřejných setkáních, která budou systematicky naplánována a organizována.
V průběhu přípravy návrhové a implementační části STRATEGIE ROZVOJE
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 2030+ se chystají dvě veřejná setkání, pokud epidemiologická
situace nebude příznivá, v záloze také je i setkání formou online, ve které by nechyběla možnost
veřejné diskuze
Celý vývoj dokumentu strategie, aktuality a kompletní informace budou nadále
zveřejňovány všemi dostupnými informačními kanály.
I tento rok budeme pokračovat v projektu „S nadhledem na síti“, jehož cílem je eliminovat
patologické jevy ve společnosti.

2.2.

Podpora podnikání

Kromě stávajících aktivit v oblasti podpory podnikání plánuje MČ P5 v roce 2021
motivovat lokální firmy a organizace k posilování jejich společenské odpovědnosti, a tedy k
zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do jejich firemních strategií. Budeme
diskutovat a navrhneme další možné techniky komunikace spolupráce radnice s podnikatelskou
veřejností.

2.3.

Spolupráce 3 sektorů

V rámci spolupráce 3 sektorů budou v roce 2021 opět pořádány již tradiční aktivity, jako
je například Podnikatel roku (pokud to bude možné z hlediska situace kolem pandemie COVID19).
Na rok 2021 byl opět vyhlášen Dotační program na podporu a rozvoj občanské
společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území MČ Praha 5. Celkový
objem peněžních prostředků pro tento program byl zvýšen na 800.000,- Kč.
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V rámci účasti ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu budeme v roce 2021
pokračovat také v projektu „Se starostkou okolo pětky“, který má za cíl zapojit občany do
diskuze k tématům např. mobilita ve městě, využití veřejného prostoru nebo bezpečnost. Díky
této platformě budou, průběžně během roku, pořádány pěší nebo cyklo-výlety na území Prahy
5 s e a zástupci radnice a veřejností
V souladu s rozhodnutím Rady z roku 2020 budeme i nadále podporovat projekt
„Transformace pražského sídliště Homolka k udržitelnosti“ jako Aplikační garant.

3. Závěr
MČ P5 plánuje v roce 2021 navázat na již zavedené projekty a tyto dále rozvíjet za
účelem co nejefektivnějšího zapojení veřejnosti a propojení radnice s občanským
a podnikatelským sektorem. Kromě tradičních akcí přibydou i některé nové, zaměřené zejména
na lepší komunikaci mezi radnicí a veřejností a vzdělávání k udržitelnému rozvoji s
následnou implementací principů udržitelného rozvoje.

5

