
O co se jedná?
D í k y ú s pě c h u p r v n í h o r o čn í k u 
par t ic ipat ivního rozpoč tu vedení 
mariánskohorské radnice opět dává 
občanům možnost ovlivnit, do čeho bude 
městský obvod investovat své peníze. 
Lidé mohou předkládat různé návrhy na 
to, co by se v obvodě mohlo udělat, 
vylepšit nebo změnit. Sami obyvatelé 
pak hlasováním rozhodnou, které 
nápady se zrealizují. Participativní 
rozhodování o rozpočtu obcí a měst není 
žádná novinka, využívá se v mnoha 
zemích Evropy a některé ostravské 
městské obvody už jej také mají. Jedná 
se totiž o dobrý způsob, jak veřejnost 
zapojit do správy veřejných financí a do 
rozhodování o prostoru, ve kterém 
společně žijeme.
Kolik financí je připraveno?
Pro aktuální druhý ročník participativního 
rozpočtu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky vedení radnice vyčlenilo 
jeden a půl milionu korun. Jedná se       
o stejnou částku jako v předchozím roce.
Kdo se může do projektu zapojit?
Podat návrh může každý občan od 
šestnácti let, který má nějaký vztah 
k  našemu městskému obvodu, ať už 
tady bydlí, pracuje, anebo chodí do 
školy. Podmínkou je, že návrh na projekt 
musí spolupodepsat alespoň pět lidí 
s  trvalým bydlištěm u  nás. Formulář 
návrhu je součástí tohoto materiálu.
Kdy to všechno začne?
Návrhy je možné podávat až do 30. září. 
Hlasování se uskuteční příští rok v únoru 
a březnu.
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VEŘEJNOST MÁ OPĚT ŠANCI 
PROSADIT DOBRÉ NÁPADY
Máte nějaký vztah k městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky? Bydlíte tady? Bydlí tady Vaši 
příbuzní? Máte zde firmu, chodíte do školy, anebo 
jen naším obvodem projíždíte a není Vám 
lhostejné, jak prostředí kolem Vás vypadá? Právě 
teď máte opět možnost navrhnout nějakou změnu   
k lepšímu, prosadit zajímavý nápad, projekt nebo 
akci. 

Do participativního rozpočtu s názvem Radnice pro 
lidi – lidé pro obvod se může zapojit každý, ať už 
chce navrhnout například vybudování nového 
hřiště, opravu části chodníku, uspořádání koncertu, 
sportovního turnaje, nebo třeba jen instalaci nového 
odpadkového koše.

Zapojte se do rozhodování o tom, jak náš městský 
obvod využije jeden a půl milionu korun.



RÁDI VÁM POSKYTNEME VÍCE INFORMACÍ
Telefon: 599 459 211, e-mail: info@radniceprolidi.cz
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O PRVNÍ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO 
ROZPOČTU BYL VELKÝ ZÁJEM
Do prvního ročníku participativního rozpočtu s názvem 
Radnice pro lidi – lidé pro obvod zástupci veřejnosti přihlásili 
celkem 39 projektů. Členové projektového týmu ve spolupráci 
s kompetentními pracovníky dotčených odborů Úřadu 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky všechny 
návrhy posoudili a zhodnotili jejich proveditelnost, přičemž   
do hlasování bylo po této kontrole zařazeno 25 z nich.

První hlasování se uskutečnilo prostřednictvím internetu, 
probíhalo celý únor a zařazeny do něj byly projekty                
v maximální hodnotě 150 tisíc korun. Zúčastnit se jej mohl 
každý pod podmínkou, že pro jeden projekt bude z jedné 
adresy hlasováno maximálně jedenkrát denně. V on-line 
hlasování zvítězil projekt s názvem Mezinárodní turnaj 
fotbalových školiček, který získal 662 hlasů z celkového počtu 
3425 hlasů, které do internetového hlasování přišly.

Turnaj se díky podpoře hlasujících občanů uskutečnil             
v květnu a vydařil se skvěle!

Fyzické hlasování probíhalo v obřadní síni mariánskohorské 
radnice ve dnech 1. až 10. března. Zapojilo se do něj celkem 
440 obyvatel s trvalým bydlištěm v městském obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, kteří vybrali k realizaci následující 
projekty:

Hřiště na Klicperově ulici
Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory
Hřiště pro nejmenší v „Dolině“
Mobiliář Hulváky
Ozdobná kašna před kostelem v Mariánských Horách

Dva z projektů se již zrealizovaly, zbylé se buď aktuálně 
realizují, nebo na svou realizaci v nejbližších dnech čekají.

„První ročník participativního rozpočtu v našem městském 
obvodu se vydařil. Projekty, které občané v hlasování vybrali, 
jsou pěkné a užitečné. Vzhledem k tomu, že se u nás jednalo 
o novinku, je skvělé, kolik lidí našlo cestu na radnici               
a vyjádřilo svůj názor. Velký zájem veřejnosti nás přesvědčil   
o tom, že bychom měli pokračovat, a právě proto jsme 
vyhlásili druhý ročník. Už teď jsme zvědaví, s jakými nápady 
a projekty lidé příjdou,“ řekla starostka obvodu Liana 
Janáčková.

JAKÉ NÁVRHY JE MOŽNÉ LETOS 
PODÁVAT?
Navrhnout je možné téměř cokoli – od různých kulturních  
a sportovních akcí přes soutěže, preventivní projekty až po 
investiční akce. Ty se ale – stejně jako v předchozím 
ročníku – musí týkat výhradně nemovitého majetku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy svěřeného 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Návrhy    
by neměly směřovat do rekonstrukcí, oprav a vybavení 
bytového fondu, a současně je možné podávat pouze 
takové projekty, jejichž realizace je možná do 10 měsíců   
od případného vítězství v hlasování, tedy nejpozději do 
konce roku 2018. 

Návrhy mohou směřovat do oprav částí chodníků               
a komunikací, do vybudování nových dětských hřišť, 
umístění laviček a košů na místa, kde chybí, je možné 
navrhnout vytvoření odpočinkové zóny, opravu poškozené 
zídky, nebo třeba vysazení stromu. K návrhu je třeba         
v elektronické formě dodat ilustrační obrázek, fotku nebo 
vizualizaci projektu, která bude sloužit k prezentaci 
projektu ostatním. V případě, že navrhovatel chce             
v rámci svého nápadu něco vybudovat, doloží také     
mapu, případně situační návrh místa realizace.

HARMONOGRAM DRUHÉHO ROČNÍKU
DO KONCE ZÁŘÍ 2017:

 předkládání návrhů
 průběžné konzultace a setkávání s občany

ZÁŘÍ – PROSINEC 2017:
 řešení případných nedostatků s předkladateli návrhů
 vypořádání se s připomínkami
 kontrola realizovatelnosti navržených projektů

LEDEN 2018:
 prezentace návrhů

ÚNOR 2018:
 on-line hlasování ve dnech 1. až 28. února
 zveřejnění výsledků po ukončení on-line hlasování

BŘEZEN 2018:
 hlasování na radnici v pracovních dnech 1. až 9. března
 zveřejnění výsledků fyzického hlasování
 zahájení realizace vítězných návrhů

MÁTE NÁPAD? ZAPOJTE SE!
Své návrhy můžete podávat až do konce zář í 
prostřednictvím přiloženého formuláře. Současně je 
možné si formulář stáhnout na www.radniceprolidi.cz,    
kde najdete také další tipy a informace o participativním 
rozpočtu.



Projekt  

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU 

 

ZÁKLADNÍ POPIS NÁVRHU 

 

JEDNODUCHÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

 

V ČEM JE VÁŠ NÁVRH PRO OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTSKÉHO OBVODU PŘÍNOSNÝ  

 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU (ROZPOČET) 
Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

     
     
     
     
     
     

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU  
 

 



Projekt  

 

 

 

 

 

PODPISOVÝ ARCH 
Aby Váš návrh mohl byt přijat k dalšímu zpracování, je potřeba jej doložit podpisy 5 osob starších 16 let s trvalým pobytem 

(bydlištěm) v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 
Jméno, příjmení, datum narození Adresa bydliště Podpis * 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

* Svým podpisem povoluji, aby ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky nakládal s mými osobními údaji dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Povinné přílohy - dle druhu projektu (fotografie, vizualizace, nákres aj.): 

1)  

2)  

3) 

Další přílohy (nepovinné): 

1) 

2) 

3) 

KONTAKT NA NAVRHOVATELE 
JMÉNO PŘÍJMENÍ 

  

ULICE ČÍSLO ORIENTAČNÍ/POPISNÉ 

  
 

TELEFON E-MAIL VĚK 
   

 
Navrhovatel svým podpisem poskytuje souhlas 
se zpracováním a zveřejněním osobních údajů pro potřeby 
projektu „Radnice pro lidi - Lidé pro obvod“ dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
 

PODPIS NAVRHOVATELE 
 


