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1. Popis projektu: 
 

1.1 MÍSTNÍ AGENDA 21 
MA21 je snahou o kvalitní veřejnou správu – otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, 

umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními 

společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Taková veřejná správa může vést k dlouhodobě 

udržitelnému rozvoji.  

Zapojení do MA21 nemá v současné době specifikovány finanční nároky na ÚMOb Slezská Ostrava. Zapojení 

městského obvodu Slezská Ostrava do MA21 je bez nároků na finanční prostředky SMO. Na základě zapojení 

se do MA21 je však možné návazně čerpat ze specifických dotačních titulů podmíněných účastí žadatele  

v MA21.  

Fungující MA21 obnáší: 

• kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování; 

• průběžná a aktivní komunikace s veřejností – budování partnerství; 

• systémové a měřitelné směřování k udržitelnému rozvoji; 

Úroveň procesu MA21 v jednotlivých obcích je monitorována sadou kritérií, která jsou členěna do čtyř 

základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie 

„Zájemci“, ve které se městský obvod ocitne po vyplnění registračního (on-line) formuláře. Plnění kritérií  

je monitorováno vždy zpětně za kalendářní rok. V případě, že již nechce být městský obvod členem MA21,  

v daném roce nevykáže aktivitu a členství mu automaticky zanikne. 

 

Plán městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2022 

Cílem městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2022 bylo pokračovat v realizaci MA21 a udržet  

se v kategorii „C“ (pro dosažení této kategorie je nutné splnit všechna níže uvedená kritéria do 31. 10. 2022): 

• Kategorie D: plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování – min. 2 akce za rok); 

• Kategorie D: udržování webové stránky městského obvodu Slezská Ostrava s informacemi o MA21; 

• Kategorie D: uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích (min. 4 zprávy 

za rok); 

• Kategorie D: společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a nevládního sektoru  

do aktivit v rámci MA21 (min. 1 společná aktivita); 

• Kategorie D: projednání roční pravidelné zprávy o MA21: „Plánu zlepšování MA21" a „Hodnotící 

zprávy MA2“; 

• Kategorie C: realizace osvětových aktivit k UR; 

• Kategorie C: realizace vzdělávacích akcí pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost (není třeba 

pořádat, pokud je splněno vzdělávání pro samosprávu); 

• Kategorie C: Realizace vzdělávacích akcí pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad a samosprávu; 

• Kategorie C: schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování; 

• Kategorie C: plánování s veřejností technikami, zahrnujícími 3 fáze participace; 

• Kategorie C: absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání koordinátora a provedení Auditů UR.  
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2. Plnění kritérií 
 

2.1 Kritéria kategorie „Zájemce“ 
• pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21  

• Potvrzeno administrátorem 18. 02. 2021 

2.2.Kritéria kategorie „D“ 
Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce 

Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 28. 8. 2019 doporučila připojení se k deklaraci usnesením 

0961/RMOb-Sle/1822/20 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 19. 9. 2019 rozhodlo o připojení se k deklaraci usnesením 

č.0150/ZMOb-Sle/1822/6 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 20.10.2021 

 

Ustanovení odpovědného politika pro MA21; 

Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 28. 8. 2019 doporučila ustanovení starosty 

Bc. Richarda Vereše odpovědným politikem pro MA21 usnesením 0961/RMOb-Sle/1822/20; 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 19. 9. 2019 rozhodlo o ustanovení starosty Richarda 

Vereše odpovědným politikem pro MA21 usnesením č. 0150/ZMOb-Sle/1822/6; 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 20.10.2021 

 

Ustanovení koordinátora pro MA21;  

Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 18. 11. 2020 rozhodla o ustanovení Denise Velčovského, 

vedoucího oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti, koordinátorem pro MA21 usnesením č. 2716/RMOb-

Sle/1822/57 

Školení „Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 – úvod do problematiky“ koordinátorka absolvovala 13. 10. 

2021 a „Školení pro realizátory MA21“ 26. 9. 2019 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 20.10.2021 

 

Existence neformální skupiny pro MA21  

Vzhledem k záměru pokračovat v plnění místní Agendy 21 i v následujících letech byla v roce 2019 zřízena 

komise Rady městského obvodu Slezská Ostrav, která tuto problematiku zkoumá v hlubším záběru (dle kritérií 

kategorie „C“) 

Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 14. 5. 2019 (13. schůze) zřídila komisi pro participaci, 

informatiku, smart city a MA21 usnesením č. 0618/RMOb-Sle/1822/13 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 20.10.2021 
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Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (akční nebo komunitní 

plánování – min. 2 akce za rok) 

Veřejné setkání občanů s vedením městského obvodu v Koblově 

Odevzdáno 31. 10. 2022, schváleno administrátorem 06. 11. 2022 

Datum akce: 09.05.2022  

Doloženo: Facebook – oficiální profil městského obvodu „Slezská Ostrava“, webové stránky městského obvodu 

a fotografie z akce  

Popis: 

V pondělí 9. května série veřejných setkání pokračovala s obyvateli Koblova. S vedením obvodu se jich v 

tělocvičně vedle AGEL SŠ zdravotnické sešlo dvacet. Starosta Richard Vereš při úvodní prezentaci informoval 

o provedených úpravách týkajících se Koblova a jeho okolí. Přímo vedle tělocvičny, kde se veřejné setkání 

konalo, funguje od roku 2020 zmodernizované fotbalové hřiště a zcela nová budova se zázemím pro sportovce. 

Poblíž trolejbusové točny bylo postaveno dětské hřiště Lámař, byla vybudována kanalizace, včetně nové 

čističky odpadních vod Koblov-Antošovice, a došlo k odstranění volných vyústí. Po dokončení opravy mostu 

přes Odru se zklidnila doprava. Na základě podnětů z předchozích veřejných setkání jsou postupně prováděny 

i opravy na koblovském hřbitově. Ve vedlejším Hrušově se ve spolupráci se soukromými vlastníky domů území 

postupně revitalizuje. Městský obvod zde provedl komplexní rekonstrukci bývalé hrušovské radnice, ve které 

bude od 1. června sídlit příspěvková organizace Sociální služby Slezská Ostrava. Pro další období je připravena 

výstavba Sportovní haly Koblov, na jejíž realizaci se čeká z důvodů žádosti o dotaci od Národní sportovní 

agentury. Připravena je rovněž oprava chodníku ulice Antošovická (úsek Na Tabulkách) a rekonstrukce ulice 

Lucinkova, v přípravě jsou i opravy ulice Podsedliště, U Nové šachty (včetně výstavby zbytku chodníku) a 

odvodnění ul. U Jámy (zpracovává vlastník pozemků spol. DIAMO). V rámci diskuse zazněl dotaz na výstavbu 

zvířecího krematoria, které soukromý investor uvažoval umístit právě v Koblově. Starosta Richard Vereš 

informoval místní, že Slezská Ostrava dala ke stavbě negativní stanovisko, město Ostrava rovněž a řízení bylo 

krajským úřadem zastaveno. Občané z Koblova se zajímali o možnost zvýšení dopravní bezpečnosti na ulici 

Antošovická a možnosti zřízení zpomalovacího semaforu. Další připomínkou byl nepořádek kolem 

kontejnerových stání či možnost zřízení kontejneru na drobný elektroodpad. Starosta připomenul službu 

společnosti OZO Ostrava, díky které lze objednat odvoz většího odpadu přímo od domu. Další podněty občanů 

byly vedením městského obvodu zaznamenány s příslibem vyřešení do dalšího veřejného setkání.  

 

Veřejné setkání občanů s vedením městského obvodu v Kunčicích 

Odevzdáno 31. 10. 2022, schváleno administrátorem 06. 11. 2022 

Datum akce: 03.05.2022 

Doloženo: Facebook – oficiální profil městského obvodu „Slezská Ostrava“, webové stránky městského obvodu 

a fotografie z akce  

Popis: 

V úterý 3. května se zástupci vedení obvodu setkali s občany Kunčic. Těch se v restauraci Sokolovna sešlo 

zhruba dvacet. Starosta Richard Vereš v úvodu hovořil o novém chodníku na ulicích Frýdecká a Železničářská, 

o opravě chodníku podél ulice Frýdecké a komunikace ulice Bártova. Informoval také o novém hřišti na ulici 

Serafínova. Občany zajímal výkup pozemku Sadu Dukelských hrdinů, ve kterém městský obvod plánuje 

zvelebit park, načež otevřel diskusi pro občany, která se týkala případné podoby parku. Své podněty tak vyjádřili 

zástupci starousedlíků, ale také i nově bydlící obyvatelé v této lokalitě. Starosta dále informoval o přípravě 

výstavby kanalizace v celém území Kunčic, která má být zahájena v druhé polovině roku 2022. Postupně se 

budou následně provádět opravy vozovek a chodníků. Dotazy občanů směřovaly například na problematiku 

černých skládek. V rámci diskuse zazněl také podnět na posečení trávy a úpravu okolí dětského hřiště 

Serafínova, na rozšíření veřejného osvětlení v zadní části ulice Vratimovská, ořezy stromů v ulici Na Července, 
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možnost umístění úsekového radaru na ulici Frýdeckou či čištění vozovky ulice Rajnochova. Nechyběla ani 

poděkování pro vedení obvodu za to, že se veřejná setkání konají, a že se od posledního veřejného setkání 

podařilo reagovat na podněty občanů. 

 

Zřízení webové stránky městského obvodu Slezská Ostrava s informacemi o MA21 

Odkaz na webové stránky Městského obvodu Slezská Ostrava MA21 - www.slezska.ostrava.cz/cs/informacni-

rozcestnik/mistni-agenda-21; 

Na webové stránce MA21 jsou zveřejněny zápisy ze schůzí oficiálního orgánu MA21, příslušná usnesení 

(deklarace, ustanovení odpovědných osob) a zprávy o uspořádaných akcích. 

Odevzdaný materiál (odkaz) schválen administrátorem 31.10.2022 

 

Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích  

Článek č. 1 

• Název reportáže: Slezská Ostrava opět uspěla v Místní agendě 21, datum: 02.02.2022, název média: 

TV Polar 

• Odevzdaný materiál schválen administrátorem 06.11.2022  

Pozn.: nelze uznat jako důkaz mediální článek, u kterého není uveden zdroj informace (název média) a datum 

zveřejnění, nelze uznat jako důkaz odkaz na web; musí vždy být vložen scan článku, výjimkou jsou odkazy na 

video reportáže; nelze uznat jako důkaz printscreen z webových stránek realizátora, může být printscreen z 

elektronické verze místního periodika. 

 

Společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a nevládního sektoru do aktivit v 

rámci MA21 (min. 1 společná aktivita); 

Název aktivity: Heřmanické dožínky 

Popis: 20.08.2022 

Obnovení tradic slavnosti dožínek (pořádal místní myslivecký spolek spolu s fotbalovým klubem FC 

Heřmanice za podpory městského obvodu a soukromých subjektů – seznam viz pozvánka). Program zahrnující 

přátelské fotbalové utkání, aktivity pro rodiny s dětmi, živou kapelu, ochutnávky zvěřinových specialit apod. 

více popisuje přiložený článek 

Spolupracující subjekty reprezentující veřejný, soukromý a občanský sektor: 

Veřejný sektor – starosta Bc. Richard Vereš, místostarostové, kancelář starosty – záštita, finanční podpora, 

reprezentační stan pro styk s veřejností a sbírání podnětů; 

Občanský sektor – Jiří Lizák – předseda Mysliveckého sdružení Heřmanice vedoucí mládeže – koordinační 

zajištěné celé akce, účast myslivců. 

Podnikatelský sektor – Jaroslav Mlčoch – jednatel MADDOX-JM stav s.r.o, koordinační zajištění a uvolnění 

prostoru pro konání celé akce. 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 06. 11. 2022  

Pozn.: Elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců občanského, veřejného a podnikatelského sektoru např. 

tisková zpráva, scan článku z tisku, scan článku z webu, scan plakátu pozvánky, video, foto, smlouva s partnery 

(ve všech případech musejí být uvedeny spolupracující organizace ze všech 3 sektorů; v případě článků vždy 

uvádět zdroj a datum zveřejnění) 
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Pozor: v popisu položky v Databázi „Téma/obsah aktivity“ je nutno uvést za každý zapojený sektor minimálně 

jeden subjekt s informací, jaký sektor reprezentuje (např. „veř. správa: Město, podnik.: XY a.s., nezisk.: YZ 

z.s.“); nelze uznat jako důkaz pouhý seznam členů komise či neformální skupiny 

 

Projednání roční pravidelné zprávy o MA21: „Plánu zlepšování MA21" a „Hodnotící zprávy 

MA2“ 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem: v roce 2022 nebyla projednána 

Pozor: ve struktuře Plánu zlepšování MA21 musejí být zřetelně oddělené opakující se činnosti od těch, které 

představují skutečné zlepšení oproti minulému období 

 

Kritéria kategorie „C“ 
Ustanovení/existence hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu 

mikroregionu pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového 

sektoru a komerčního sektoru 

Název orgánu: Komise pro participaci, informatiku, smart city a MA 21  

Datum ustavení orgánu: 14.5.2019, na základě usnesení číslo 0618/RMOb-Sle/1822/13 

Členové komise:  

• Bc. Richard Vereš – předseda komise 

• Mgr. Gustav Kuchař 

• Alexandr Kuřil 

• Jiří Till 

• Matěj Týn 

• Bc. Daniel Filip 

• Kamila Zedníčková 

• Dominik Mlčoch 

• Bc. Radomír Mandok 

• Miroslava Turčíková 

• Mgr. Iveta Vojtěchovská 

• Bc. Denis Velčovský 

• Ing. Kristýna Vaňková 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 06.11.2022 
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Realizace osvětových aktivit k UR 

Název aktivity: Iniciativa: Občané pomáhají s úklidem Slezské Ostravy  

Datum konání akce: 23.03.2022 

Pořadatel a partneři: Městský obvod Slezská Ostrava, Český rybářský svaz MO Ostrava, Střední zdravotnická 

škola AGEL, Ukliďme Česko. 

Odhadovaný počet účastníků: 80 

Způsob zapojení realizátora MA21: Koordinace přípravy akce – zajištění kontejneru pro nasbíraný odpad, 

příprava drobných dárků pro dobrovolníky, propagace na komunikačních kanálech městského obvodu Slezská 

Ostrava.  

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 06.11.2022 

 

Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného 

lektora pro veřejnost 

V roce 2022 nebylo realizováno, splněno v roce 2019 (platnost 3 roky) - Přednáška: "Udržitelný rozvoj v 

architektuře, urbanismu a strategickém plánování", 09.12.2019. 

 

Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného 

lektora pro úřad a samosprávu kraj obec mikro MAS  

Název vzdělávací akce: Přednáška: Účast na konferenci Eurocities 2022 (European Green Deal a Agendy 2030) 

Espoo, Finsko,  

Datum konání akce: 07.06.2022 

Pořadatel a partneři: Finnish operations research society, The association of european operational research 

society, Aalto university 

Účastníci: 600 

Odevzdaný materiál neschválen administrátorem: 06.11.2022 (Účast na konferenci nelze uznat jako školení 

pracovníků úřadu.) 

 

Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování příslušným orgánem 

MAS 

Projekt/aktivita: Realizace strategického plánu s názvem „Strategický plán udržitelného rozvoje městského 

obvodu Slezská Ostrava na období 2022–2029“ (návaznost na SP města Ostravy s obsahem vycházející z 

předpokladů pro plnění auditů UR).  

Oblast využití finanční podpory: Byla uzavřena Smlouva o dílo, kdy účelem bylo zpracování a nápomoc při 

tvorbě výše uvedeného dokumentu. Jednalo se o střednědobý dokument, který bude sloužit Objednateli jako 

nástroj koordinace rozvojových aktivit na podporu sociálního a ekonomického rozvoje městského obvodu. 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 06.11.2022 
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Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: 1. zjišťování 

potřeb, 2. konzultace návrhu, 3. prezentace výsledného řešení obec mikro MAS 

Název plánovací akce: Tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava na 

roky 2022-2029  

Strategickému plánu udržitelného rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava na roky 2022–2029, který 

zpracovávala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Je předkládán bez grafických prvků, jejichž 

zpracování je zadáno samostatně. Městský obvod se strategickým plánem připojuje a navazuje na strategický 

plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023, který je znám pod zkratkou fajnOVA, i na další nadřazené 

strategické dokumenty a dále rozpracovává a obohacuje opatření v nich zmíněná tak, aby se promítly do území 

městského obvodu. Celý dokument je členěn do 3 hlavních částí – analytická, návrhová a implementační. 

Analytická část vychází z dostupných dat, znalostí členů strategického týmu, pracovních skupin a významný 

vstup pak představují průzkumy a provedená dotazníková šetření. Pro potřeby přípravy strategického plánu 

bylo zrealizováno: 31 veřejných setkání (zúčastnilo se celkem cca 1300 osob) Průzkum spokojenosti a potřeb 

obyvatel městského obvodu 2019 (1700 respondentů) Průzkum spokojenosti a   

Datum konání 1. fáze: 06.03.2022 

Datum konání 2. fáze: 02.05.2022 

Datum konání 3. fáze: 22.09.2022 

Odevzdaný materiál schválen administrátorem 06.11.2022 

 

Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních 

znalostí/dovedností koordinátora MA21 

Záznam neschválen. Dle dokumentu Kritéria MA21 a pravidel hodnocení se vybrané akreditované školení musí 

týkat základních znalostí/dovedností koordinátora MA21, které jsou vyjmenované ve znění kritéria, v kolonce 

Nezbytná podmínka. 

 

 


