VÝSLEDNÉ STANOVISKO OPONENTNÍHO TÝMU
(Vyplňuje vedoucí oponentního týmu)

Municipalita: Město Chrudim
Rok oponentury: 2013
A) Průběh oponentury Auditu UR
Audit udržitelného rozvoje zpracovalo Město Chrudim jako uchazeč o kategorii „A“ MA21.
Oponenturu prováděl oponentní tým pod vedením doc. Pavla Nováčka. Členové oponentního týmu
(oponenti a jejich konzultanti) jsou uvedeni u jednotlivých témat níže. Oponenty schválila PS MA21
na zasedáních dne 6. února a 29. května 2013.
Kompletní Audit byl předán všem členům oponentního týmu dne 18. března 2013 prostřednictvím
speciální webové stránky. Oponentům byl v případě zájmu poskytnut Audit na DVD.
Oponenti a někteří konzultanti individuálně navštívili hodnocené město Chrudim a vyžádali si další
dokumentaci k jednotlivým tématům UR. Dne 26. června 2013 proběhla metodické setkání
oponentního týmu na MŽP v Praze. Pracovní verze oponentních hodnocení byly dne 27. srpna
poskytnuty všem členům oponentního týmu a Městu Chrudim k připomínkám. Následně předalo
Město doplněnou verzi Auditu UR.
Na základě finálních verzí oponentních hodnocení zpracoval vedoucí oponentního týmu výsledné
stanovisko, které je dne 9. září 2013 předáno PS MA21 jako podklad pro rozhodnutí o udělení
kategorie „A“ MA21.

B) Dokumentace
Nedílnou součástí Výsledného stanoviska oponentního týmu je kompletní Audit UR města Chrudim
v roce2013 a oponentní hodnocení jednotlivých témat, která jsou umístěna na webové adrese:
http://www.mistniAgenda21.cz/audit-oponentura-chrudim-2013
Na uvedené adrese je umístěna též Metodika hodnocení kategorie „A“ MA21, které byla použita při
zpracování Auditu UR a podle které proběhla oponentura.

C) Hodnocení sledovaných témat UR
Téma
1. Správa věcí veřejných a
územní rozvoj

hodnocení
splňuje
bez podmínek

oponent a konzultanti k tématu
oponent (veřejná správa):
• Milan Půček
konzultanti:
• Ivo Bělonohý
oponent (územní rozvoj):
• Martin Říha
konzultanti:
• Karel Beránek
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Téma
2. Životní prostředí

hodnocení
splňuje,
s podmínkami

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Miroslav Martiš, Jiří Krist
konzultanti:
• Pavel Šremer, Lubomír Nondek

PODMÍNKY
•
•
•
•

Podstatné snížení trendu záboru zemědělské půdy I a II. třídy kvality.
Řešení znečištění malých toků a s tím související kanalizace okrajových částí Chrudimi.
Přijetí opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě včetně pokračování pravidelného
měření kvality ovzduší.
Řešení průniku ÚSES městem.

Téma
3. Udržitelná spotřeba
a výroba

hodnocení
splňuje,
s podmínkami

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Vladimír Dobeš
konzultanti:
• Miroslav Šafařík, Viktor Třebický

PODMÍNKY
•

Bude zaveden systematický energetický management (EM) na budovách a zařízeních města,
která jsou významnými spotřebiteli energie včetně zajištění interních kapacit a odpovědnosti
za EM na samotném městském úřadě.

Téma
4. Doprava

hodnocení
splňuje,
s podmínkami

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

PODMÍNKY
•

•

Z hlediska dopravy se jeví nejzávažnějším problémem absence obchvatu. Jeho realizace
umožní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce, což je nutnou podmínkou pro
výrazné zlepšení mnohdy neudržitelné dopravní zátěže na hlavním průtahu městem.
V současnosti jsou strategické dokumenty v oblasti dopravy zpracovávány dílčími
dokumenty. Město by mělo zvážit zpracování komplexního generelu dopravy ve vazbě
na realizaci obchvatu.

Téma
5. Zdraví obyvatel

hodnocení
splňuje
bez podmínek

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Kateřina Janovská
konzultanti:
• Eva Rychlíková
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Téma
6. Místní ekonomika a
podnikání

hodnocení
splňuje,
s podmínkami

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

PODMÍNKY
•

•

Pro hodnocení efektivity a celkového zacílení aktivit Komise pro hospodářský rozvoj
je nezbytné aktualizovat v tomto smyslu strategický plán rozvoje města Chrudim,
resp. jasné aktuální cíle střednědobého (příp. dlouhodobého) charakteru pro oblast
podnikání a místní ekonomiky.
Z hlediska obecných trendů by si měla míra nezaměstnanosti v následujících 3 letech udržet
klesající tendenci směrem k průměru Pardubického kraje, resp. by měla minimálně trend
kraje v míře nezaměstnanosti kopírovat v případě jejího zvýšení.

Téma
7. Vzdělávání a výchova

hodnocení
splňuje
bez podmínek

Téma
8. Kultura a místní tradice

hodnocení
splňuje
bez podmínek

Téma
9. Sociální prostředí

hodnocení
splňuje
bez podmínek

Téma
10. Globální odpovědnost

hodnocení
splňuje
bez podmínek

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

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

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Tomáš Hák
konzultanti:
• Marcela Janečková

oponent a konzultanti k tématu
oponent:
• Pavel Nováček
konzultanti:
• Lubomír Nondek

3

D) Shrnutí hodnocení
Metodika hodnocení kategorie „A“ MA21 stanovuje následující minimální podmínky nutné pro
postup do kategorie „A“:
o získání hodnocení „splňuje bez podmínek“ pro téma č. 1 – Správa věcí veřejných a územní
rozvoj,
o uchazeč zároveň dosáhl hodnocení „nesplňuje“ u maximálně jednoho tématu ze zbývajících
devíti,
o uchazeč je zároveň alespoň v jedné oblasti v rámci libovolného tématu UR schopen doložit
excelentní výsledky přesahující úroveň běžnou v ČR (příklad nejlepší praxe apod.) při uplatňování
principů udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Téma
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Hodnocení
splňuje

Podmínky
ne

2. Životní prostředí

splňuje

ano

3. Udržitelná spotřeba a výroba

splňuje

ano

4. Doprava

splňuje

ano

5. Zdraví obyvatel

splňuje

ne

6. Místní ekonomika a podnikání

splňuje

ano

7. Vzdělávání a výchova

splňuje

ne

8. Kultura a místní tradice

splňuje

ne

9. Sociální prostředí

splňuje,
excelentní
výsledky 2

ne

10. Globální odpovědnost

splňuje

ne

1

Ve všech 10ti tématech udržitelného rozvoje města Chrudim byl konstatován uspokojivý stav
(„splňuje“ - viz přehledová tabulka), v žádném tématu NEBYLO konstatováno „nesplňuje“ .
1

V tématu č. 1 – Správa věcí veřejných a územní rozvoj získalo Město Chrudim hodnocení „splňuje
bez podmínek“ .
2

Téma č. 9 – Sociální prostředí bylo hodnoceno jako téma „s excelentními výsledky“.

Ve čtyřech tématech byly formulovány podmínky, které budou zásadní v případě příštího hodnocení
Města Chrudim v kategorii „A“ MA21.
Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat,
že Město Chrudim splňuje předpoklady nutné pro postup do kategorie „A“ v roce 2013.
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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 2013.
Doporučení je určeno Pracovní skupině pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

V Olomouci dne 5. září 2013

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
vedoucí oponentního týmu v roce 2013
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