
Spolu za lepší 116

Hlasování se blíží, postoupilo do něj 32 návrhů. 
Znáte už svého favorita?

Projekt Spolu za lepší 11 má za sebou čtvrtou fázi, v rámci níž analyzovala odborná 
komise podané návrhy. Ty byly vedle splnění formálních náležitostí hodnoceny 
zejména z hlediska realizovatelnosti.

32 z nich nakonec úspěšně postoupilo 
do hlasování, které proběhne od 11. 6. 
do 30. 6. 2018 prostřednictvím chytrých 
telefonů, tabletů či počítačů. Jak na to?

1.  Otevřete si webovou stránku 
www.spoluzalepsi11.cz.

2. V aplikaci „Hlasování“ vyplníte číslo 
svého mobilního telefonu.

3.  Přijde vám SMS s PIN kódem, který vy-
plníte do příslušného pole na webové 
stránce. Poté se vám zobrazí všechny 
projekty zařazené do hlasování, které 
jsou rozděleny na malé a velké projekty.

4.  Projektům můžete udělit jak pozitivní, 
tak negativní hlasy. Negativní hlasy lze 
udělit jen v případě, že udělíte hlasy po-
zitivní. Malým projektům lze udělit až 6 

pozitivních hlasů a 3 negativní, velkým 
projektům 4 hlasy pozitivní a 2 negativní. 
Hlasování je tedy nastaveno v poměru 
2:1, jak je u projektů participativního roz-
počtu běžné.  

Podrobná pravidla  hlasování jsou k dis-
pozici na www.spoluzalepsi11.cz
Níže naleznete stručný přehled návrhů 
zařazených do hlasování, blíže se s nimi 
můžete seznámit na webových strán-
kách projektu. 

Mgr. Martina Sádlová  
Koordinátorka projektu 

Návrhy realizovatelné v původní podobě:

Návrhy realizovatelné v upravené podobě:

2. Ladislav Kos – 

Umístění závěsných 

květináčů na sloupy 

veřejného osvětlení 

v ul. Opatovská

4. Lucie Urbanová – 

Běžecký ovál

28. Matěj Bíža – 
Základní lezecká 
a posilovací sesta-
va u cyklostezky 
v ulici Tererova

24. Marta Šorfová – Re-
vitalizace chodníku v ulici 
Petýrkova

9. Vladimír Kašparov-
ský – Rekonstrukce 
dětského hřiště poblíž 
ulice Machkova

6. Sylvie Krhovská – Re-
vitalizace trávníků před 
domy v ulici Křejpského

29. Luboš Štancl –  
Obnovení parku 
ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Hněvkovského 
a Chalupkova

25. Lenka Neuschlová 

– Rozšíření dětského 

hřiště Samohelova

52. Václav Rysl – Revitalizace 
Valentovy ulice a přilehlého 
parkoviště

15. Noemi Nováčková 

– Revitalizace chodníků, 

laviček a dětského 

hřiště v blízkosti ulic 

Mejstříkova

14. Noemi Nováčková 

–  Oprava podlahy 

kontejnerového stání + 

umístění fotopasti

30. Martina Jiřín-

ská – Revitaliza-

ce zeleně

40. Ivana Hovorková– 
Revitalizace hřiště 
Klírova

53. Václav 
Rysl – Osazení kruhového objez-du Litochlebské náměstí

47. Ivana Móze-

rová – Vyčištění 

a zatravnění plochy 

před vstupem do ZŠ 

Květnového vítěz-

ství 40/64

50. Ondřej Bachor – Revi-

talizace vnitrobloku mezi 

domy Květnového vítězství 

– U Rybářství – Starobylá

32. Věra Grandeo-
vá – Instalace 3 
laviček podél ulice 
Opatovská

43. Jan Zbořil – 

Plíce kolem dálnice, 

stromy jako čističky 

ovzduší kolem 

dálnice D1

48. Lukáš Policar 

– Chytrá lavička 
na Pošepného 
náměstí

51. Jan Pevný – Za-

hrajte si stolní tenis 

v ulicích Prahy 11

12. Jana Rajtma-

jerová – Oplocení 

fotbalového 

hřiště

8. Blanka Hrabánková 

– Obnovení a úprava 

části pozemku v okolí 

ulice Kosmická

21. Miroslav Jireček 

– Z nefunkčního – 

funkční!! Venkovní 

stolní tenis pro 

dospělé i děti :–)

17. Radek Šimon – 

Vzdušná protisluneční 

pergola v parku u Cho-

dovské vodní tvrze

18. Eva Forgá-
čová – Výměna 
betonových bloků 
v Radimovické ulici 
za piknikové místo

16. Pavel Laube  
– Venkovní stoly 
na stolní tenis

33. Martina Brennová – 

Trampolínky

44. Antonín Vintr – Světlo u Modré školy

45. Jakub Kulhánek 
– Hopsej, skákej– 
ale bezpečně!

46. Lukáš Policar – 
Náměstí pro všechny 
generace

13. Ondřej Kožina – Obnova venkovního fitness

11. Jana Rajtmaje-
rová – Revitalizace plácku/parku před 
domy v ulici  
Brandlova 


