VÝSLEDNÉ STANOVISKO OPONENTNÍHO TÝMU
(Vyplňuje vedoucí oponentního týmu)

Municipalita: Město Chrudim
Rok oponentury: 2019
A) Průběh oponentury Auditu UR
Audit udržitelného rozvoje, resp. reaudit zpracovalo město Chrudim jako dlouhodobý držitel
kategorie „A“ MA21. První Audit UR dle parametrů kategorie A absolvovalo město Chrudim v roce
2013.
Oponentní posouzení prováděl tým pod vedením doc. Svatavy Janouškové. Členové oponentního
týmu (oponenti a jejich konzultanti) jsou uvedeni u jednotlivých témat níže. Oponenti a konzultanti
byli vybráni ze Seznamu členů expertního týmu (dostupné na: http://ma21.cenia.cz/cscz/%C3%BAvod/prorealiz%C3%A1tory/expertn%C3%ADt%C3%BDmma21.aspx)
a
diskutováni
s předsedkyní PS MA21 Ing. arch. Marií Petrovou.
Kompletní Audit byl předán všem členům oponentního týmu prostřednictvím online prostředí
Informačního systému místní Agendy 21, do kterého každý z oponentů a konzultantů získal vstupní
heslo. Toto vstupní heslo umožnilo oponentům vložit do systému jednak komentáře k Auditu,
respektive požadavky na jeho doplnění, a následně zpracovat hodnotící posudek. Komentáře i
hodnotící posudek bylo vždy možné vložit pouze k té oblasti, kterou daný oponent hodnotil.
K dispozici všem oponentům byl náhled Auditu dalších oblastí, což jim umožnilo utvořit si celkový
přehled o daném městě a dohledat případně ty informace, které s jeho tématem úzce souvisely.
Na základě finálních verzí oponentních hodnocení zpracoval vedoucí oponentního týmu výsledné
stanovisko, které je předáno k projednání PS MA21 jako podklad pro rozhodnutí o udělení kategorie
„A“ MA21 (viz níže).

B) Dokumentace
Nedílnou součástí Výsledného stanoviska oponentního týmu je kompletní Audit UR města Chrudim
v roce 2019 a oponentní hodnocení jednotlivých témat, které jsou umístěny na webové adrese:
https://audity.ma21.cenia.cz/cs-cz/Audity
Metodika hodnocení udržitelných měst: Audit udržitelného rozvoje pro realizátory MA21 v ČR, která
byla použita při zpracování Auditu UR a podle které proběhla oponentura je k dispozici na webové
adrese: https://ma21.cenia.cz/%C3%9Avod/Prorealiz%C3%A1tory.aspx (viz Aktuální dokumenty
k MA21).
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C) Hodnocení sledovaných témat UR
Téma
1. Správa věcí veřejných a
územní rozvoj

hodnocení
Správa věcí
veřejných –
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek
Územní rozvoj –
excelentní stav
tématu vůči UR

oponent a konzultanti k tématu
oponent (veřejná správa):
• Ivo Bělonohý
konzultanti:
• Pavel Kajml
• Zuzana Drhová

oponent (územní rozvoj):
• Karel Bařinka
konzultanti:
• Filip Tittl
• Lucie Pavlištíková

Hodnocení za celé
téma – uspokojivý
stav vůči tématu UR
- bez podmínek

Téma
2. Životní prostředí

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR s podmínkami

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Tomáš Hák
konzultanti:
• Pavel Šremer
• Tereza Kochová

Byly stanoveny dvě podmínky.
Podmínka formální: Nutno správně a úplně zpracovat návodnou otázku 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných
znečišťujících látek do povrchových vod tak, aby město vědělo, k jaké změně v objemu vypouštěných znečišťujících látek
došlo ve sledovaném období. Podkladové údaje musí být k dispozici u podniku vodovodů a kanalizací a provozovatele ČOV .
Podmínka faktická: Nutno systémově řešit nakládání s odpadními vodami v městských částech Medlešice, Topol a Vestec.
Re-audit musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry. Do té doby je nutné provádění
pravidelných kontrol i osvěty obyvatel těchto místních částí (obojí bude nutno doložit jako evidenci pro danou otázku v
dalším auditu).
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Téma
3. Udržitelná spotřeba
a výroba

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

Téma
4. Doprava

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

Téma
5. Zdraví obyvatel

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

Téma
6. Místní ekonomika a
podnikání

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

Téma
7. Vzdělávání a výchova

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

Téma
8. Kultura a volný čas

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

Téma
9. Sociální prostředí

hodnocení
excelentní stav
tématu vůči UR

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Pavel Růžička
konzultanti:
• Jiří Valta
• Tereza Votočková

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Jiří Jedlička
konzultanti:
• Vojtěch Máca
• Ivo Dostál

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Kateřina Janovská
konzultanti:
• Stanislav Wasserbauer
• Svatava Janoušková

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Martin Pělucha
konzultanti:
• Viktor Květoň
• Jan Přikryl

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Svatava Janoušková
konzultanti:
• Dana Kapitulčinová
• Josef Herink

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Tereza Raabová
konzultanti:

•
•

Olga Škochová
Zdeňka Kujová

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Olga Starostová
konzultanti:
• Michal Němec
• Hana Geissler
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Téma
10. Globální odpovědnost

hodnocení
uspokojivý stav vůči
tématu UR bez podmínek

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Pavel Nováček
konzultanti:
• Lenka Mařincová
• Jiřina Vargová
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D) Shrnutí hodnocení
Za minimální podmínky nutné pro postup do kategorie A či její obhájení je podle Metodiky hodnocení
udržitelných měst považováno:
• získání hodnocení „uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje „bez
podmínek“ pro téma č. 1 – Správa věcí veřejných a územní rozvoj;
• dosažení hodnocení „uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje „bez
podmínek“nebo „uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje „s
podmínkami“ u zbývajících devíti témat, a zároveň
• dosažení hodnocení excelentní stav tématu z hlediska principů UR, tj. situace, kdy uchazeč
dosahuje výsledků přesahujících úroveň běžnou v ČR při uplatňování principů UR na místní
úrovni.
Výsledky shrnuje následující tabulka:
Téma
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Hodnocení
splňuje

Podmínky
ne

2. Životní prostředí

splňuje

ano

3. Udržitelná spotřeba a výroba

splňuje

ne

4. Doprava

splňuje

ne

5. Zdraví obyvatel

splňuje

ne

6. Místní ekonomika a podnikání

splňuje

ne

7. Vzdělávání a výchova

splňuje

ne

8. Kultura a volný čas

splňuje

ne

9. Sociální prostředí

excelence

ne

10. Globální odpovědnost

excelence

ne

Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že z hlediska zpracovaného Auditu město
Chrudim splňuje předpoklady nutné pro obhájení kategorie „A“ v roce 2019.
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E) Hodnotící výrok
Oponentní tým na základě provedené oponentury Auditu udržitelného rozvoje doporučuje přidělit
městu Chrudim kategorii „A“ MA21 v roce 2019.
Doporučení je určeno Pracovní skupině pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

V Praze dne 24. října 2019

Doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
vedoucí oponentního týmu v roce 2019
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