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MOJE
STOPA

PRAHA IO

Chcete změnit veřejné prostory 
v Praze 10?

Se svými návrhy se mohou zapojit 
i senioři z Prahy 10, tak neváhejte, 

opět dáváme 5 000 000 Kč 
na Vaše nápady!

JAK NA TO?
Mám nápad na vylepšení prostor v  Praze 10 
a myslím si, že se náklady na něj vejdou do roz-
mezí 350 tisíc až dva miliony korun. Prověřím si, 
zda pozemek, jehož se týká, lze pro projekt Moje 
stopa využít a  zda je v  souladu s  pravidly pro-
jektu. K tomu mohu využít zahajovací výstavu, 
která bude 17. 2. 2020 od 17:00 hodin ve Stře-
disku územního rozvoje v  přízemí budovy B 
úřadu. Na ní se mohu potkat s koordinátorkou 
projektu a  jejími kolegy, kteří mi poradí, zda je 
můj nápad realizovatelný. Také se dozvím o tom, 
jak dopadly návrhy v minulých ročnících.

Nestihnu-li se zúčastnit únorové výstavy, mohu 
využít infolinku 702 187 288, či e-mailovou ad-
resu mojestopa@praha10.cz. Jsou to kontakty 
na koordinátorku projektu Moje stopa a  ta mi 
poradí.

Mám jasno o tom, že můj nápad lze v daném 
místě zrealizovat, jak by měl vypadat výsledek 
a  mám i  představu o  výši nákladů na realizaci. 
Na webu mojestopa.cz či přes podatelnu úřadu 
svůj návrh zaregistruji, a to do 31. 5. 2020. Když 
budu chtít návrh podat papírově přes podatelnu, 
formulář dostanu u koordinátorky, která mi i po-
radí, jak ho mám vyplnit. Čím dřív návrh podám, 
tím dřív jej radnice zveřejní na Facebooku Moje 
stopa, kde o  něm mohou diskutovat mí spolu-
občané. Víc hlav víc ví a já získám zpětnou vaz-
bu k tomu, zda můj nápad všeobecně vyhovuje 
a nebudí kontroverzi. 

Také si můžu ke svému návrhu vytvořit vlastní Fa-
cebookový profil a sbírat fanoušky, kteří můj ná-
pad podpoří. A samozřejmě můžu o svém nápa-
du diskutovat s ostatními seniory, třeba v Klubu.

Je mi přidělen technický garant, který se 
mnou konzultuje výsledky technické ana-
lýzy, a  já mám šanci svůj nápad dotvořit 
tak, aby byl co nejlépe realizovatelný. Ana-
lýza poběží až do září 2020 a po celou dobu 
mohu veřejnost informovat své sousedy 
a přátele o svém návrhu.

Můj návrh je připraven k  představení ve-
řejnosti ve finální podobě. Spolu s  lidmi 
z  úřadu připravím krátkou videoprezen-
taci, která bude zveřejněna na webu a  FB 
Moje stopa a mohu ji pro prezentaci svého 
nápadu využít i  já. S  koordinátorkou budu 
konzultovat podklady pro propagační tisko-
viny k hlasování, které zpracuje a vydá úřad.

V  rámci hlasování propaguji svůj návrh 
tak, aby získal co největší podporu. Hlasová-
ní proběhne elektronicky v  listopadu 2020 
a bude se jej moci zúčastnit každý obyvatel 
Prahy 10. 

Získá-li můj návrh v hlasování podporu do-
statečnou na to, aby se se svými náklady 
vešel do pěti milionů, o něž v projektu jde, 
mám vyhráno a  úřad se mnou bude kon-
zultovat přípravu a  samotnou realizaci ná-
vrhu, kterým zanechám stopu na mapě 
Prahy 10.

PS: Vůbec nemusím mít obavy z  toho, že 
nemám internet nebo Facebook, koordiná-
torka a  její kolegové mne 
v  tom nenechají. Vždy mi 
vše vysvětlí a pomohou mi  
zapojit se i  do interneto-
vých diskusí. 

http://mojestopa.cz

