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Město pořádá každou chvíli besedy s občany 
o problémech života v krajském městě. Děje 
se tak v rámci tzv. Místní agendy 21. Na to, co 
se za tímto názvem skrývá, jsme se zeptali ná-
městka primátora města Rudolfa Chloupka.

Pane náměstku, tak co je Místní agenda 21?
Místní Agenda 21 (MA21) je programem kon-

krétních obcí, měst, regionů, který zavádí prin-
cipy trvale udržitelného rozvoje do praxe při 
zohledňování místních problémů. Je tvořen za 
účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a 
jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvali-
ty života a životního prostředí na daném místě.

Kdy se Jihlava připojila k tomuto programu?
Město Jihlava se k MA 21 připojilo v roce 2007, 

kdy se také stalo členem Národní sítě zdravých 
měst. Postupně se snažíme naplňovat kritéria 
MA 21 a činnost samosprávy v Jihlavě nastavo-
vat ke zlepšení podmínek života (nejen životní-
ho prostředí v užším smyslu). 

V závěru roku 2011 se našemu městu podařilo 
splnit kritéria kategorie C (v ČR 34 měst, obcí a 
regionů – z Vysočiny Jihlava, Třebíč, Velké Me-
ziříčí a Kraj Vysočina). Rozvoj města byl také 
významně oceněn v mezinárodní soutěži OSN 
LiveCom, kde jsme získali 3. místo a stříbrnou 
medaili.

Významnou součástí hodnotících kritérií 
MA21 i zmíněné soutěže je také úroveň projed-
návání záležitostí města s občany. Za účelem zjiš-
ťování názorů občanů probíhá celá řada různých 
anket a zjišťování. Za velmi důležité považujeme 
veřejné besedy a projednávání problémů.

Tyto poznatky by asi měly vyústit do strate-
gického plánu města?

V současné době je zpracováván strategický 

plán rozvoje města do roku 2020. Tento doku-
ment může významně ovlivnit cesty, jakými se 
Jihlava bude měnit. 

Aby to nebyl jen dokument, který je uložen ně-
kde v archivu, ale „jízdní řád“ rozvoje města, je 
nutné, aby se na něm podílelo co nejvíce zainte-
resovaných odborníků, ale také co nejvíce obča-
nů, tak, aby byl všeobecně přijat a neměnil se po 
každých volbách.

V této chvíli je zpracována úvodní analýza 
(Profi l statutárního města Jihlavy) a pracuje se 
na analýze silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb (SWOT analýza).

Již brzy nastane chvíle, kdy by se občané mě-
li k analýzám a závěrům, které z nich vyplynou, 
vyjádřit.

Bude to opět formou veřejného projednává-
ní?

Nejen strategický plán, ale nejrůznější kon-
krétní záměry, problémy, řešení chceme s obča-
ny projednávat na veřejných diskuzích, kulatých 
stolech a besedách s představiteli města, případ-
ně je představit formou kampaní (např. Den Ze-
mě apod.). Má-li ale mít takové projednávání 
hlubší smysl, je nutná aktivní účast občanů. Po-
zvánky na tato setkání najdete v Novinách jih-
lavské radnice a na webu města. Na webu rovněž 
můžete najít zmiňované dokumenty i vše další, 
co se týká MA21.

Vraťme se ještě k diskuzím, nazývaným De-
satero problémů města…

Veřejná debata nad aktuálními problémy města 
se stala již tradicí. Letos se tato akce pod novým 
názvem „Co na srdci, to na fóru“ konala již po 
páté. Zápis z jednání, který vystihuje podstatně 
lépe průběh než výstup – „Desatero problémů“, 
můžete již také najít na webu.

Novinkou letošního projednávání bylo fórum 
mladých, kde se podobně k životu ve městě vyja-
dřovali žáci a studenti základních a středních škol. 
Dost zajímavé je zjištění, že mládež a dospělí se ve 
vnímání problémů města dost podstatně liší.

Pokud máte pocit, že výsledné desatero problé-
mů nezahrnuje to, co vás trápí, je to tím, že jste 
cestu na veřejnou debatu doposud nenašli. 

Není žádným tajemstvím, že výsledek fóra mů-
že být ovlivněn skupinou či jednotlivci, kteří 
prosazují své názory. Jedinou obranou je účast 
na těchto debatách, aby mohly zaznít všechny 
názory a argumenty.

K tomuto diskuznímu fóru město vyhlašuje 
anketu?

Chtěl bych i ty, kteří neměli možnost se fóra 
zúčastnit, pozvat k účasti v internetové anketě. 
O vybraných problémech, ale i dalších, které vás 
pálí, můžete hlasovat prostřednictvím anketních 
lístků i internetu.

Mohu se diskuzí zúčastnit s jakýmkoli pro-
blémem?

Svojí účastí na veřejných projednáváních má ta-
ké občan možnost zjistit, co má vlastně město ve 
své moci, co se dá ovlivnit, jaké jsou na to potře-
ba prostředky, jaký je časový horizont možného 
řešení.

Nemá valný smysl zahlcovat představitele měs-
ta a úředníky požadavky na vybudování rych-
lodráhy nebo obchvatu, ale můžeme se bavit o 
tom, co ve městě chybí, co lidi trápí, co se nao-
pak povedlo, co se vám líbí.

Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům po-
přát, aby našli cestu ke komunikaci všech zále-
žitostí města, abychom společně nacházeli cestu 
k udržitelnému rozvoji města a uspokojování po-
třeb nás všech. -lm-

Představujeme Místní agendu 21

Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem! TERMÍN odevzdání dotazníku je do 30. června 2012.  |  
Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici samotné dotazníky: Městská informač-
ní centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží  
v ul. Věžní  | Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Projekt Zdravé město a Místní agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Anketa je uveřejněna 
i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské 
radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů s radou a zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám 
za zájem o naše město a za Váš čas.  |  Informace: Mgr. Lenka Marečková, tel. 567 167 125, lenka.mareckova@jihlava-city.cz

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším 
rozvoji města, být informováni a zváni na pro-
jednávání problémů ve městě, uveďte zde, pro-
sím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy.

absence sociálních bytů a nedostatečná kapacita azylových domů 
(pro ženy, matky s dětmi či rodiny)
dobudování centra dokumentárního fi lmu
dobudování sportovní infrastruktury
drahé nájmy nebytových prostor
jesle
navrácení kulturního a společenského života do centra 
a přilehlého okolí
nedostatečná výchova dětí ke zdravému životnímu stylu na školách
neexistence grantových programů pro podporu zdravého životního stylu
nevyvážená podpora jednotlivých sportů

parkování
pokračování v rekonstrukci kanalizace
revitalizace náměstí
rozšíření MHD – ulice Vrchlického
řešení odpadového hospodářství – realizace ISNOV (Integrovaný 
systém nakládání s odpady na Vysočině)
školky – rozšíření kapacit
výpadek ve fi nancování primární prevence pro děti a mládež
problém, který zde není uveden: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulo-
vané na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaného dne 15. 5. 2012. Nezúčastnili jste se 
tohoto setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, 
které považujete za nejaktuálnější a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.


