
 

 

Participativní plánování v Chomutově 
 

SMART REGION FÓRUM  

25. 4. 2019 kino Svět Chomutov 



Plánování investic s veřejností 
• formou papírových anket - např. jaké aktivity na dětská hřiště?, umístění hřiště do 

vnitrobloku? Chtějí zde místní obyvatelé vůbec hřiště nebo jen klidovou zónu – zeleň s 
lavičkami? Komunitní zahradu? Venkovní gril? Stoly na ping-pong? Workout?  

  + zjištění priorit obyvatel daného místa, lokality města 

  - organizačně náročné – dostatečně dopředu dát obyvatelům vědět, aby 
  byla zajištěna, co největší účast a aby se každý vyjádřil pouze jednou 

• formou sociologického průzkumu – zjištění nejzásadnějších témat rozvoje města podle 
mínění jejich obyvatel 

• formou veřejných projednání investičních záměrů – priority občanů se město snaží 
zakomponovat do zadání studií nebo projektových dokumentací 

• Formou participativního rozpočtu – vyhrazení částky z rozpočtu města, o jejímž 
vynaložení – do čeho se bude investovat - rozhodují sami občané města. 



Pocitová mapa 



Koncept participativního rozpočtu v Chomutově  
  

Jaká kritéria musí projekt splňovat? 
• bude realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, náměstí 

atp.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je po větší část dne přístupná či 
využívána veřejností, jako je např. knihovna, kino atp. (nemusí být přístupno 24 
hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému), 

• bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města, příspěvkových 
organizací města nebo obchodních společností města, 

• bude respektovat stanovený max. finanční limit na 1 projektový záměr, 
• bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu 

plánu a Rámcové strategii rozvoje města a jiným rozvojovým koncepcím města a  
• předkladatel nebo jím pověřená osoba se osobně zúčastní alespoň jednoho 

veřejného projednání, které bude pořádáno za účelem prezentace soutěžních 
návrhů. 

 

 



Koncept participativního rozpočtu v Chomutově  
 

Kdo a jak může projekt předkládat? 

• Fyzická osoba starší 15 let – vyplněný formulář návrhu projektu – písemně nebo 
elektronicky. 

Jak se projekt hodnotí a vybírá? 

• Formální kontrolu návrhů a kontrolu splnění stanovených kritérií provádí pracovníci 
odborů Magistrátu města Chomutova. 

• Realizovatelné návrhy jdou do online hlasování o návrzích, které je určené pro 
všechny občany využívající veřejná prostranství na území města Chomutova.  

• Po sečtení hlasů budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných 
hlasů, přičemž do realizace budou vybrány záměry s minimálním počtem 50 hlasů 
po odečtení mínusových hlasů až do vyčerpání stanovené alokace. 



Harmonogram prvního ročníku PB v Chomutově 
 



Vítězné návrhy prvního ročníku 
 



Realizované návrhy z prvního ročníku PB 





Harmonogram druhého ročníku PB v Chomutově 
 

• informační kampaň projektu  10 - 12/2017 

• veřejná projednání    2x 01-02/2018 + 1x 20. 2. 2018 

• příjem návrhů/konzultace   od 2. 1. do 16. 2. 2018 

• formální kontrola návrhů   21. 2. - 6. 4. 2018 

• propagace návrhů navrhovateli  7. 4. - 6. 5. 2018 

• hlasování     23. 4. - 6. 5. 2018 

• realizace vybraných návrhů   od 7. 5. 2018 



Vítězné návrhy druhého ročníku 
 



Realizované návrhy z druhého ročníku PB 



Porovnání statistických údajů dvou ročníků PB 

PB 2017 PB 2018 

celkový počet přijatých návrhů 65 68 

z toho technicky realizovatelných 
(návrhy splnily podmínky PB) = 
počet návrhů postupujících k 

hlasování 

28 30 

počet vítězných projektů – vzešly z 
hlasování občanů 

13 10 

počet hlasujících lidí 2082 2076 



www.naschomutov.cz/naschomutov/ 

http://www.naschomutov.cz/naschomutov/
http://www.naschomutov.cz/naschomutov/


Harmonogram třetího ročníku PB v Chomutově 
 

• informační kampaň projektu  1 - 2/2019 

• veřejná projednání    3x 03-06/2019  

• příjem návrhů/konzultace   1. 3. - 31. 5. 2019 

• formální kontrola návrhů   1. 6. - 31. 8. 2019 

• propagace návrhů navrhovateli  2. 9. - 29. 9. 2019 

• hlasování     16. 9. - 29. 9. 2019 

• příprava vybraných návrhů   od 30. 9. 2019 

• realizace vybraných návrhů   od 1. 1. 2020 



Přínosy participativního rozpočtování 
• posílení důvěry v radnici – win win pro obě strany 

• navázání vzájemného pouta mezi občanem a úřadem – vhodné dlouhodobě 
strategicky udržovat a rozvíjet – pro obě strany 

• vytvoření činorodých komunit ve městě 

• překlopení části občanů z řad „věčných stěžovatelů“ na aktivní občany přemýšlející 
o reálné podobě veřejných prostranství 

• vzdělávání občanů o fungování radnice v rámci procesu 

• vzdělávání úředníků o využití dat, informací od občanů 

 

 

 



 

Děkuji za pozornost  

 

Ing. Tereza Rödlingová 

referentka odboru rozvoje a investic 

Magistrát města Chomutova 

Tel. 606 071 491 

t.rodlingova@chomutov-mesto.cz 

 


