
Dvůr Králové nad Labem, 05.12.2022

2. ročník 
participativního 
rozpočtu města 



Participativní rozpočet
• Participativní rozpočet = jeden ze způsobů pro zapojení 

občanů do rozhodovacího procesu o rozvoji města; město 
vyčlení z rozpočtu určitou částku a občané navrhují 
a také hlasují o tom, co se má za tyto peníze realizovat 
(postavit, opravit nebo uspořádat) 
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• v roce 2022 realizován 2. ročník
• fáze a harmonogram
1. únor – schválena pravidla radou města (ke stažení na 
www.mudk.cz a www.par.mudk.cz) 
2. od 1. března do 15. dubna: podávání návrhů
3. od 16. dubna do 15. června: posuzování 
proveditelnosti návrhů
4. od 1. července do 15. září: prezentace návrhů (NKR, 
internetové stránky, sociální sítě, videospoty, veřejné 
projednávání)
5. od 16. září do 2. října: hlasování občanů
6. od roku 2023: zahájení realizace vybraných projektů
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„Měníme spolu Dvůr“ 2022

http://www.mudk.cz/
http://www.par.mudk.cz/


• od 1. března do 15. dubna 2022
• návrhy mohli podávat občané města (s trvalým pobytem 

ve Dvoře Králové nad Labem) starší 15 let –
prostřednictvím elektronického formuláře 
na www.par.mudk.cz, nebo v papírové podobě

• maximální předpokládaná hodnota navrhovaného 
projektu byly maximálně 500 tis. Kč

• podáno 9 návrhů – projekt „Ruční myčka na kola“ jeho 
navrhovatel nakonec stáhl

• proveditelnost projektů (například výši rozpočtu, soulad 
s územním plánem apod.) posoudila pracovní skupina 
složená ze zaměstnanců městského úřadu
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Navrhování

http://www.par.mudk.cz/


Seznam podaných projektů
1. Lávka přes Hartský potok u rybníka 

v Podharti (Linda Harwot)
2. Lavičky na „dálnici“ (Markéta Ševčíková)
3. Odpočinková lavička v Legionářské ulici 

(Yvona Černíková)
4. Modernizace hřiště v Macharově ulici 

(Tomáš Plecháč)
5. Sportovní hřiště Nad Parkem (Dušan Kubica)
6. Veřejné osvětlení ve Švehlově ulici (Josef Pojezdný)
7. Dětské hřiště a posezení v ulici Macharova 

(Marta Pešková Staníková)
8. Odpočinek u autobusového nádraží (Marek Malich)
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Prezentace projektů
• na webových stránkách participativního rozpočtu města 

www.par.mudk.cz a města www.mudk.cz
• v Novinách královédvorské radnice
• na sociálních sítích: na Fb profilu města a také na Fb

profilu a ve Fb skupině se společným názvem Měníme 
spolu Dvůr (– participativní rozpočet města), kde je 
možné o projektech diskutovat a inspirovat se

• videospoty - navrhovatelé v nich představují svoje 
projekty (na YouTube kanále, webu a soc. sítích)

• veřejné projednávání 5. září 2022 v salonku Hankova 
domu: navrhovatelé zde blíže představili své projekty 
veřejnosti, vysvětlili své záměry, proběhla diskuze

https://www.par.mudk.cz/
https://www.mudk.cz/
http://www.facebook.com/mestodknl
http://www.facebook.com/groups/1854520524707009


Hlasování
• od 16. září do 2. října 2022
• jen elektronicky na www.par.mudk.cz
• hlasovat mohli opět pouze občané města starší 15 let 

s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem 
• při hlasování byli občanům nápomocni pracovníci oddělení 

vztahů k veřejnosti i pracovnice informačního centra
• každý hlasující mohl udělit 2 kladné hlasy (podpořit dva 

projekty vždy jedním hlasem) a 1 záporný hlas (projektu, 
se kterým nesouhlasí nebo se mu nelíbí), nebo pro projekt 
vůbec nehlasovat
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Hlasování
• zapojilo se celkem 544 hlasujících (o 74 více než 

v prvním ročníku)
• ne všichni využili všechny hlasy, které měli k dispozici 
• dodržení pravidel: na základě kontroly byly neplatné hlasy 

vyřazeny, odečtení neplatných hlasů však konečné pořadí 
neovlivnilo

• po celkovém součtu hlasů bylo stanoveno pořadí, podle 
kterého byly vybrány projekty k realizaci – do rozpočtu 
na rok 2023 byla navržena částka 1,25 mil. Kč

• realizace vybraných projektů by měla začít v roce 2023
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Výsledky hlasování
1. Dětské hřiště a posezení v ulici Macharova 149 hlasů 

(170 kladných, 21 záporných)
2. Lávka přes Hartský potok u rybníka v Podharti 114 hlasů 

(146 kladných, 32 záporných)
3. Modernizace hřiště v Macharově ulici 99 hlasů 

(151 kladných, 52 záporných)
4. Sportovní hřiště Nad Parkem 87 hlasů (109 kladných, 

22 záporných)
5. Lavičky na „dálnici“ 84 hlasy (95 kladných, 11 záporných)
6. Veřejné osvětlení ve Švehlově ulici 56 hlasů (75 kladných, 

19 záporných)
7. Odpočinková lavička v Legionářské ulici 24 hlasy 

(35 kladných, 11 záporných)
8. Odpočinek u autobusového nádraží 0 hlasů (53 kladných, 

53 záporných)
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Realizace projektů z 1. ročníku
• v roce 2022 – realizace dvou projektů z 1. ročníku: 
1. Dětské hřiště ve Smetanově ulici (Zdeněk Felgr)
- od února do dubna 2022 – výběr herních prvků ve 

spolupráci s navrhovatelem, příprava realizace
- od dubna do července 2022 – realizace dětského hřiště 

(odborná firma ve spolupráci s TSm a Lesy města)
- konec července 2022 – odstranění billboardu z hřiště
2. Dvorská oáza (Marek Malich)
- do června 2022: příprava projektu (diskuze o konečné 

podobě posezení ve spolupráci navrhovatele, architekta 
náměstí Václava Hanky a památkářů)

- konec července 2022: objednávka posezení
- listopad a prosinec 2022: instalace posezení pracovníky 

odborné firmy
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Dětské hřiště 
ve Smetanově ulici
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Dvorská oáza



Děkujeme 
za pozornost
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