
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
MČ PRAHA - ČAKOVICE



CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, jak 
bude použita část veřejného rozpočtu. Zapojují se tak přímo do 
rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části.

● zapojení občanů do rozhodování o využití části finančních prostředků
● možnost navrhování projektů ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru
● diskuze nad projekty a hlasování o vítězných návrzích



PARAMETRY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
OBČANÉ: podávají návrhy, hlasují a vybírají vítězné projekty
ÚŘAD: vyhradí finanční prostředky, zajistí koordinaci a následnou realizaci 
vítězných projektů

PARAMETRY
● alokovaná částka v rozpočtu MČ 500 000,- Kč
● návrhy projektů podávají občané s trvalým pobytem v MČ ve věku 18+
● každý může podat jeden návrh projektu
● maximální náklady na jeden projekt 100 000,- Kč
● minimální náklady na jeden projekt 30 000,- Kč
● 4 lokality: Čakovice, Miškovice, Třeboradice a sídliště



PODPOROVANÉ PROJEKTY
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR
● drobné zásahy přispívající k oživení veřejných prostranství 
● návrhy směřující k ochraně přírody a zlepšování životního prostředí městské 
části

KOMUNITNÍ ŽIVOT A AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
● vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity
● zázemí pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých

Projekt musí být realizován na pozemcích v majetku či svěřené správě městské 
části Praha-Čakovice a realizace je v kompetenci samosprávy městské části.



PŘEHLED NÁVRHŮ K HLASOVÁNÍ
Celkem podáno 14 návrhů

- 4 návrhy vyřazeny
- jeden nesplnil minimální realizační náklady (30 tis. Kč)
- dva návrhy nezískaly podporu minimálně 15 hlasů pro postup do závěrečného hlasování
- jeden projekt aktuálně řeší městská část komplexněji a ve větším rozsahu

- 10 návrhů postoupilo do závěrečného hlasování



Veřejné grilovací místo
V principu se jedná o pevné usazení kovového grilovacího 
roštu nebo tělesa grilu, doplnění mobiliářem (stoly a lavice) 
a drobným vybavením (nástroje na čištění grilu, které mohou 
být vydávány proti záloze) a případně o úpravu okolí 
(například vydlážděním).

Komunitní život a aktivní trávení volného času
10. března, 2020 Petr Pulc  17 hlasů

Celková částka :   90,000 Kč + rezerva 10% = 99,000 Kč



Stolní tenis pro všechny
Příprava vhodného místa a umístění venkovního 
pingpongového stolu s kovovou síťkou.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
12. března, 2020 Jozef Vítek 24 hlasů

Celková částka :   35,000 Kč + rezerva 10% = 38,500 Kč



Komunitní kompostér v Sídlišti Čakovice
Instalace komunitního kompostéru (ideálně několika 
kompostérů) v areálu sídliště Čakovice. V dnešní době je 
kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů 
zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní 
prostředí a jehož produktem je dobře využitelná surovina.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
26. března, 2020 Martina Černá 28 hlasů

Celková částka :   54,000 Kč + rezerva 10% = 59,400 Kč



Lavičky a stromy na dětském hřišti v Něvské
Výsadba nových stromů (vzrostlých) a doplnění mobiliáře na 
dětském hřišti v Něvské

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
9. dubna, 2020 Eva a Vítězslav Kašparovi 16 hlasů

Celková částka :   70,000 Kč + rezerva 10% = 77,000 Kč



Zhotovení naučné vyhlídky u čakovického bunkru
Předmětem záměru je vytvoření odpočinkového místa pro širokou 
veřejnost na cestě z Čakovic do Letňanského lesoparku, a to v 
těsném sousedství čakovického bunkru. Bude zde zároveň 
informační tabule k historii tohoto místa (bunkr vytvořený za 2. 
světové války) a o historii zaniklého čakovického letiště a 
připomenutí bombardování Čakovic a okolí 25. března 1945. 
Součástí bude i replika zákopu.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
14. dubna, 2020 Jiří Svatoš  23 hlasů

Celková částka :   87,700 Kč + rezerva 10% = 96,470 Kč



Historická stezka Miškovice – historické informační 
tabule

Umístění tří informačních tabulí v katastru Miškovic tak, aby kolemjdoucí 
mohli „zažít“ historickou kontinuitu místa, ve kterém žijí.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
14. dubna, 2020 Ing. arch. Pavel Vávra  23 hlasů

Celková částka :   90,109 Kč + rezerva 10% = 99,120 Kč



Lavičky připomínající významné osobnosti naší 
městské části

Rozšíření odpočinkových míst v parku, prostřednictvím laviček 
připomenutí významných občanů, kteří se zasloužili o věhlas 
městské části a její rozvoj. Pro začátek lavička věnovaná Marii 
Podvalové, operní pěvkyni a Jaromíru Skřivánkovi, malíři. Design 
laviček navrhují studenti střední uměleckoprůmyslové školy, každá 
je a bude originální umělecké dílo. Studenti zajistí výrobu i osazení 
laviček.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
14. dubna, 2020 Ivana Heřmánková a Mgr. A. Jana Anděličová 20 hlasů

Celková částka :   30,000 Kč + rezerva 10% = 33,000 Kč



Zastínění a nové herní prvky na hřiště Bermanova
Úprava stávajícího dětského hřiště Bermanova (kulaté hřiště 
u čističky) do smysluplnější podoby pro jeho lepší 
využitelnost. Klíčovým prvkem je zastínění pískoviště kvalitní 
polohovatelnou sítí a odstranění cvičebních strojů (věková 
kategorie 15+), jejichž umístění na dětském hřišti se ukázalo 
v praxi jako nevhodné a pro děti nebezpečné. Nahrazení 
těchto strojů novými interaktivními herními prvky pro děti, 
které umožní vyžití i starším dětem, ale současně nebudou 
ohrožovat ty nejmenší. 

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
14. dubna, 2020 Zuzana Horková 31 hlasů

Celková částka :   90,500 Kč + rezerva 10% = 99,550 Kč



Oprava a doplnění herních prvků u rybníčku v 
Miškovicích

Obnova mobiliáře a doplnění herních prvků vedle rybníčku v 
Miškovicích. Současný stav herních prvků a doplňkového 
mobiliáře je více než žalostný – houpačka oprýskaná, 
posprejovaná, dřevěná sedátka i gumy pod nimi poničené, 
lavičky se stolkem posprejované, … Místní obyvatelé (nejen ti 
s malými dětmi) by uvítali revitalizaci tohoto jinak hezkého 
místa u rybníčku a rozšíření možností, kde trávit volný čas. 

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
15. dubna, 2020 Mgr. Hana Zeinerová 22 hlasů

Celková částka :   89,500 Kč + rezerva 10% = 98,450 Kč



Cukrárna pro včely a čmeláky – květinové záhony 
před školkou

Květinové záhony v prostoru nejvíce frekventované části Třeboradic by měly zútulnit 
prostor, který je využíván nejen ke každodenním procházkám, ale zároveň k mnoha 
kulturním a komunitním akcím v Třeboradicích. Cílem je přiblížit vzhled těchto míst 
době našich babiček, okrasných zahrádek, besídek a zátiší. Dvě samostatné části by 
měly být osázeny okrasnými rostlinami tak, aby tu pro kolemjdoucí bylo k vidění něco 
zajímavého po celý rok.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
22. dubna, 2020 Libuše Kurková 17 hlasů

Celková částka :   68,000 Kč + rezerva 10% = 74,800 Kč



VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

534 hlasujících občanů

6 projektů k realizaci



Stolní tenis pro všechny
Příprava vhodného místa a umístění venkovního 
pingpongového stolu s kovovou síťkou.

Komunitní život a aktivní trávení volného času
12. března, 2020 Jozef Vítek 24 hlasů

Celková částka :   35,000 Kč + rezerva 10% = 38,500 Kč

6.



Oprava a doplnění herních prvků u rybníčku v 
Miškovicích

Obnova mobiliáře a doplnění herních prvků vedle rybníčku v 
Miškovicích. Současný stav herních prvků a doplňkového 
mobiliáře je více než žalostný – houpačka oprýskaná, 
posprejovaná, dřevěná sedátka i gumy pod nimi poničené, 
lavičky se stolkem posprejované, … Místní obyvatelé (nejen ti 
s malými dětmi) by uvítali revitalizaci tohoto jinak hezkého 
místa u rybníčku a rozšíření možností, kde trávit volný čas. 

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
15. dubna, 2020 Mgr. Hana Zeinerová 22 hlasů

Celková částka :   89,500 Kč + rezerva 10% = 98,450 Kč
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Komunitní kompostér v Sídlišti Čakovice
Instalace komunitního kompostéru (ideálně několika 
kompostérů) v areálu sídliště Čakovice. V dnešní době je 
kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů 
zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní 
prostředí a jehož produktem je dobře využitelná surovina.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
26. března, 2020 Martina Černá 28 hlasů

Celková částka :   54,000 Kč + rezerva 10% = 59,400 Kč

4.



Zhotovení naučné vyhlídky u čakovického bunkru
Předmětem záměru je vytvoření odpočinkového místa pro širokou 
veřejnost na cestě z Čakovic do Letňanského lesoparku a to v 
těsném sousedství čakovického bunkru. Bude zde zároveň 
informační tabule k historii tohoto místa (bunkr vytvořený za 2. 
světové války) a o historii zaniklého čakovického letiště a 
připomenutí bombardování Čakovic a okolí 25. března 1945. 
Součástí bude i replika zákopu.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
14. dubna, 2020 Jiří Svatoš  23 hlasů

Celková částka :   87,700 Kč + rezerva 10% = 96,470 Kč

3.



Zastínění a nové herní prvky na hřiště Bermanova
Úprava stávajícího dětského hřiště Bermanova (kulaté hřiště 
u čističky) do smysluplnější podoby pro jeho lepší 
využitelnost. Klíčovým prvkem je zastínění pískoviště kvalitní 
polohovatelnou sítí a odstranění cvičebních strojů (věková 
kategorie 15+), jejichž umístění na dětském hřišti se ukázalo 
v praxi jako nevhodné a pro děti nebezpečné. Nahrazení 
těchto strojů novými interaktivními herními prvky pro děti, 
které umožní vyžití i starším dětem, ale současně nebudou 
ohrožovat ty nejmenší. 

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
14. dubna, 2020 Zuzana Horková 31 hlasů

Celková částka :   90,500 Kč + rezerva 10% = 99,550 Kč

2.



Cukrárna pro včely a čmeláky – květinové záhony 
před školkou

Květinové záhony v prostoru nejvíce frekventované části Třeboradic by měly zútulnit 
prostor, který je využíván nejen ke každodenním procházkám, ale zároveň k mnoha 
kulturním a komunitním akcím v Třeboradicích. Cílem je přiblížit vzhled těchto míst 
době našich babiček, okrasných zahrádek, besídek a zátiší. Dvě samostané části by 
měly být osázeny okrasnými rostlinami tak, aby tu pro kolemjdoucí bylo k vidění něco 
zajímavého po celý rok.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
22. dubna, 2020 Libuše Kurková 17 hlasů

Celková částka :   68,000 Kč + rezerva 10% = 74,800 Kč

1.



ROZHODNUTÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

DO REALIZACE ZAŘAZEN JEŠTĚ PROJEKT, KTERÝ SE UMÍSTIL NA 

7. MÍSTĚ



Lavičky připomínající významné osobnosti naší 
městské části

Rozšíření odpočinkových míst v parku, prostřednictvím laviček 
připomenutí významných občanů, kteří se zasloužili o věhlas 
městské části a její rozvoj. Pro začátek lavička věnovaná Marii 
Podvalové, operní pěvkyni a Jaromíru Skřivánkovi, malíři. Design 
laviček navrhují studenti střední uměleckoprůmyslové školy, každá 
je a bude originální umělecké dílo. Studenti zajistí výrobu i osazení 
laviček.

Péče o životní prostředí a veřejný prostor
14. dubna, 2020 Ivana Heřmánková a Mgr. A. Jana Anděličová 20 hlasů

Celková částka :   30,000 Kč + rezerva 10% = 33,000 Kč

7.



VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V DATECH



CO BUDE NÁSLEDOVAT?
- PŘÍPRAVA REALIZACE NÁVRHŮ
- SETKÁNÍ S NAVRHOVATELI A SEZNÁMENÍ S PLÁNEM REALIZACE
- PRŮBĚŽNÁ KOMUNIKACE O REALIZACI PROSTŘEDNICTVÍM 

WEBOVÝCH STRÁNEK POČÍTÁME S VÁMI!
- VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU 1. ROČNÍKU, ANKETA
- PŘÍPRAVA 2. ROČNÍKU, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL (PODZIM / ZIMA)
- PODÁVÁNÍ NOVÝCH NÁVRHŮ JARO 2021



DOTAZY A ZÁVĚR
KONTAKTY

mail:  participace@cakovice.cz
telefon: 277 003 442



Pohlaví a věk



Bydlí v MČ Praha-Čakovice



Pracuje v MČ Praha-Čakovice



Studuje v MČ Praha-Čakovice



Tráví volný čas v MČ Praha-Čakovice



Trvalé bydliště v MČ Praha-Čakovice



V jaké lokalitě hlasující bydlí



Zdroj informací o projektu



Mapa návrhů


