
O pilotním participativním rozpočtu pro rok 2020                    

je rozhodnuto! Společně „Měníme Újezd“ 

 

V letošním roce u nás proběhl pilotní projekt participativního rozpočtu. Hlasování o projektech je u 

konce a už vás nebudeme déle napínat!  

Zaslali jste nám 15 návrhů projektů, které jsme důkladně posoudili a vyhodnotili 7 z nich jako 

realizovatelných. O těchto projektech jste hlasovali a vybrali si 4, které v naší městské části 

zrealizujeme. MČ Praha 21 ze svého rozpočtu na tyto projekty vyčlenila 400.000, - Kč a výherní projekty 

budou zrealizovány v příštích měsících.  

Absolutním vítězem mezi projekty se stal projekt na sídlišti Rohožník „Hry na chodníku“, na druhém 

místě se umístil návrh v rámci komunitního pěstování na Rohožníku „Kvetoucí plácek“. Na třetím místě 

se umístil projekt „Pro duše cyklistů a koloběžkářů“ v lokalitě u základní školy, v ulici Čentická a u 

nádraží Klánovice. Posledním z výherních projektů se stala „Venkovní posilovna pro veřejnost“ u 

dětského hřiště v ulici Luníkovská.  

 

Detailní popis výherních projektů  

 

 

1) Hry na chodník 

V ulici Žiželická, na sídlišti Rohožník, budou zrealizovány 

malby na chodníku pro naše nejmenší. Mezi panelovými 

domy, v místě, kde se často potkávají děti díky dětským 

hřištím v blízkém okolí, budou namalovány herní prvky 

vhodné pro různé věkové kategorie našich dětí. 

Navrhovatelem projektu byla paní Blanka Charvátová. 

 

 

      

  

2) Kvetoucí plácek  

V ulici Žlebská, na sídlišti Rohožník, vzniknou 3 vyvýšené 

záhony, které budou místním obyvatelům předány k užívání. 

Jejich cílem je podpořit komunitní pěstování bylinek či 

ovoce/zeleniny. Navrhovatelem projektu byla paní Kateřina 

Bláhová.  
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3) Pro duše cyklistů a koloběžkářů 

Pro potřeby cyklistů budou nově v naší městské části 

k dispozici dvě veřejné cyklo pumpy včetně cyklo stojanu. 

Jedna bude umístěna v blízkosti základní školy, na ulici 

Čentická. Druhá bude umístěna u nádraží Klánovice (ze 

strany k Újezdu nad Lesy). Věříme, že udělají radost 

nejednomu cyklistovi. Navrhovatelem projektu byl pan Jan 

Veselý.  

 

 

 

 

4) Venkovní workout park/posilovna pro veřejnost 

V Luníkovské ulici, v blízkosti místního dětského hřiště, 

vznikne nová venkovní posilovna pro veřejnost. Na 

čerstvém vzduchu si budou moci zacvičit lidé všech 

věkových kategorií. K dispozici bude několik posilovacích a 

cvičících prvků. Navrhovatelem projektu byl pan Maik 

LiZihang. 

 

 

 

 

 

 

Všem, kteří se hlasování zúčastnili moc děkujeme! Velmi si také ceníme a děkujeme samotným 

navrhovatelům projektů a těšíme se, že příští ročník participativního rozpočtu přinese ještě více 

skvělých nápadů do našeho společného projektu „Měníme Újezd“.  
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