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TISKOVÁ ZPRÁVA
Občané rozhodují o rozdělení jednoho a půl milionu korun

Už týden může veřejnost hlasovat o tom, jak městský obvod Mariánské Hory a Hulváky rozdělí 
jeden a půl milionu korun. Internetové hlasování v rámci participativního rozpočtu s názvem 
Radnice pro lidi – lidé pro obvod začalo 1. února a bude trvat až do konce měsíce. 

Projekty, o kterých se nyní rozhoduje, občané navrhovali v průběhu podzimu loňského roku. Podat 
svůj návrh mohl každý ve věku od 16 let, kdo pro svůj nápad získal podpisy alespoň pěti občanů 
s trvalým bydlištěm v Mariánských Horách nebo Hulvákách. „Za účelem informování veřejnosti 
o možnosti zapojit se do participativního rozpočtu jsme uspořádali několik setkání s občany. Na 
nich jsme zájemcům odpovídali na dotazy a vysvětlovali, jakým způsobem můžou projekt napsat, 
jak spočítat jednotlivé položky v rozpočtu a jakým chybám se vyvarovat,“ řekl 1. místostarosta 
Patrik Hujdus. 

Přihlášeno bylo celkem 39 projektů různého zaměření. Jednalo se například o opravy chodníků, 
stavby dětských hřišť, návrhy vedoucí ke zkrášlení ulic a veřejných prostranství, ale taky o nápady 
na nejrůznější kulturní a sportovní akce. Všechny přihlášené nápady následně pracovníci radnice 
zkontrolovali a ověřili, zda je možné je skutečně realizovat. Do hlasování tak postoupilo celkem 
25 návrhů. „Jsme rádi, že lidé aktivně navrhovali projekty, a předávali nám tak své nápady. I když 
je určitá část přihlášených projektů bohužel nerealizovatelná, i tak je to pro nás velmi cenná 
informace. Víme totiž, co by lidé v našem obvodu chtěli zlepšit nebo uskutečnit,“ uvedla starostka 
Liana Janáčková. Podle ní budou všechny nápady občanů, i ty, které v hlasování neuspějí, sloužit 
jako inspirace pro budoucí rozvoj obvodu.

V internetovém hlasování, které právě probíhá na webových stránkách www.radniceprolidi.cz, 
se rozhoduje o projektech v ceně nepřesahující částku 150 tisíc korun. Zúčastnit se ho může 
každý bez ohledu na věk a trvalé bydliště. Volbu je možné uskutečnit opakovaně, jediným 
pravidlem je, že z jedné IP adresy je možné jeden projekt volit maximálně jedenkrát denně. 
Vyhraje a zrealizuje se pouze ten návrh, který na internetu získá nejvíce hlasů. O osudu zbylé 
částky až do výše 1,5 milionu korun rozhodne až hlasování fyzické. Do něj budou zařazeny 
všechny realizovatelné projekty bez ohledu na jejich cenu. 

„Fyzické hlasování se uskuteční v obřadní síni mariánskohorské radnice v pracovních dnech od 
1. do 10. března. Do něj se již nemůže zapojit každý, ale je určeno výhradně pro občany s trvalým 
bydlištěm v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kteří v den volby budou mít minimálně 
16 let. Každý volitel může mezi konkrétní projekty uvedené na hlasovacím lístku rozdělit pět 
kladných bodů, a jeden záporný. Ten je možné použít v případě, že by mezi projekty byl nějaký, 
o kterém si hlasující myslí, že má negativní dopad na obvod, nebo se mu z nějakého důvodu 
nelíbí,“ doplnil místostarosta Hujdus. 

Výsledky obou forem hlasování budou zveřejněny 13. března. Více informací o participativním 
rozpočtu a popisy jednotlivých projektů jsou k dispozici na www.radniceprolidi.cz a v informační 
brožuře, která je dostupná na uvedených webových stránkách a kterou obyvatelé městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky obdrží v tištěné podobě zdarma do svých poštovních schránek 
v průběhu příštího týdne. 

Mgr. Patrik Hujdus, 
1. místostarosta městského obvodu 
tel.: 776 271 626, e-mail: patrik@hujdus.cz
www.marianskehory.cz, www.radioradnice.cz, 
www.radniceprolidi.cz

mailto:patrik@hujdus.cz

