
 

PRAVIDLA NÁPAD PRO ŠESTKU IV  

Kancelář městské části Praha 6, říjen 2020 

 

OBECNÉ INFORMACE 

 

• Výběr nápadů probíhá v roce 2021 a realizace projektů je plánována na rok 2021/2022i. 

• Pro projekt Nápad pro Šestku IVI. bude z rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2021 vyčleněna částka 

5 000 000 Kč vč. DPH.  

• Částka bude využita na realizaci projektů směřujících na zlepšení podoby veřejných prostor 

Městské části navržených a vybraných přímo obyvateli a uživateli veřejných prostranství MČ 

Praha 6. 

• Celková částka 5 000 000 Kč bude rozdělena do dvou kategorií/fondů. Částka 3 000 000 Kč 

bude určena na realizaci tzv. velkých nápadů, částka 2 000 000 Kč bude určena pro realizaci 

tzv. malých nápadů (podrobněji viz Finanční podmínky). 

• Finanční prostředky bude vynakládat MČ Praha 6. 

 

OBECNÁ PRAVIDLA NÁVRHU 

 

Aby byly návrhy zařazeny do hlasování, musí splňovat tato kritéria: 

 

• Všechny návrhy se mohou týkat pozemků a majetku, který je ve správě MČ Praha 6. Pozemek 

či majetek, který není ve správě MČ Praha 6, se může stát předmětem přijatého návrhu pouze 

v případě, že navrhovatel nebo MČ Praha 6 obdrží souhlasné stanovisko majitele dotčeného 

pozemku či majetku. Až poté je možné provést kroky k realizaci. 

• Případná kolize navrhovaného záměru s existujícím objektem podzemních nebo nadzemních 

inženýrských sítí je překážkou realizace. Tyto a další limity v území lze zjistit na portálu Georeport 

– https://georeport.iprpraha.cz/. 

• Jedná se o návrhy se zaměřením na úpravy a oživení veřejných prostranství. 

• Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu, ne 

pouze opravě současného. 

• Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou být ale jeho 

jedinou položkou. 

• Předmětem návrhu je obecně formulovaný princip či forma řešení, nikoli konkrétně 

specifikované provedení  (např. značka zařízení, konkrétní dodavatel, autorský copyright aj.) 

• Náklady nepřesáhnou limit 400 000 Kč vč. DPH u malého nápadu a 1 000 000 Kč vč. DPH u 

velkého nápadu. 

• Nápad/projekt nemůže generovat provozní náklady a náklady spojené s údržbou, které vybočují 

ze standardní činnosti ÚMČ Praha 6 a přesahují 20 % jeho pořizovací ceny 

• Do projektu nebudou přijaty nápady, jejichž realizace by vyžadovala např. změnu územního plánu  

apod.  

 



 

DOPORUČENÍ 

 

• Návrh, který se vyskytuje na problematickém pozemku z hlediska vlastnictví či správy, je vhodné 

konzultovat s příslušným odborem. 

• Navrhovatel musí uvážit, že vybudování případných přípojek vody, kanalizace, elektro apod. 

spadá pod umístění v území nebo povolení stavby, ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 

Projekty, kde se očekává rozsáhlejší realizace (přípojky apod.), je rovněž vhodné konzultovat u 

příslušných odborů. 

• V případě, že je v jeho blízkosti něčí pozemek či dům, měl by bát Nápad diskutován 
s bezprostředním okolím. 

 

FORMÁLNÍ PRAVIDLA PODÁNÍ NÁVRHU 

 

Projekt Nápad pro Šestku IV. je určen všem fyzickým osobám trvale se zdržujícím na území MČ Praha 

6, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí návrhu je podpora alespoň 2 garantů, 

kteří svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením na seznam. 

Povinné položky návrhu: 

• název návrhu 

• ilustrační obrázek  

• identifikace navrhovatele a 2 garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého 

bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, kontaktní email a telefon) 

• uvedení lokality, které se návrh týká – návrh může být umístěn maximálně na 5 lokalitách 

zároveň 

• popis návrhu: popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného 

návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká) a blíže specifikuje 

předkládaný návrh.  

• krátká anotace (maximálně 500 znaků) sloužící především k propagaci na webu a v médiích, 

tj. k získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu.  

• fotodokumentace současného stavu 

• očekávanou finanční náročnost (předběžný rozpočet) 

Nepovinné položky návrhu: 

• grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.) 

• položkový rozpočet 

• referenční projekty  

 

Elektronické podání návrhu bude možné prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce 

www.napadprosestku.cz 

 



 

Návrh bude možné odevzdat i v papírové podobě pro navrhovatele bez přístupu k internetu či 

počítači. V tom případě bude návrh doručen poštou nebo osobně na adresu KMČ Praha 6, Čs. armády 

23, Praha 6, 160 00 v uzavřené obálce s označením „Návrh: Nápad pro Šestku IV. – NEOTVÍRAT“. 

 

LHŮTY A TERMÍNY NÁPAD PRO ŠESTKU IV 

Podání návrhu 

• Začátek přijímání nápadů je stanoven na 15. 11. 2020 a termín pro odevzdání nápadů je stanoven 

na 31. 1. 2021 do 22:00. 

• Do 15 pracovních dnů od obdržení nápadu odpoví pracovník úřadu ohledně splnění formálních 

požadavků návrhu. Případně zažádá o doplnění chybějících údajů. 

•  Všechny nápady budou vyvěšeny do 15 pracovních dní po termínu pro odevzdání nápadů (15. 2. 

2021) na webových stránkách projektu na adrese www.napadprosestku.cz 

Vyhodnocení návrhu Úřadem městské části Praha 6 

• Pro posuzování realizovatelnosti nápadů je v harmonogramu vyčleněno období od 30. 11. 2020 

do 15. 4. 2021 

• Posuzování je rozděleno na dvě etapy. První končí stanovením podmínek ÚMČ a nutných úprav v 

nápadech pro zařazení do užšího výběru (duben 2021), druhá pak konečným výběrem nápadů 

k hlasování (květen 2021), který provádí komise složená ze zástupců odborů, výborů a radních 

městské části Prahy 6 

• Ostatní klíčové termíny (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou 

vyhlašovány na základě jednání RMČ Praha 6, nebo o nich budou členové rady informování 

prostřednictvím grémia starosty.  

• V případě nutnosti je možné termíny operativně měnit. RMČ o tom bude včas informována. 

Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno.  

• Nedodržení součinnosti navrhovatele nebo garanta s ÚMČ může vést k vyřazení návrhu z 

projektu Nápad pro Šestku IV. 

 

HLASOVÁNÍ 

• Hlasování slouží k výběru nápadů určených k realizaci.  

• Hlasovat mohou obyvatelé Prahy 6, lidé, kteří pracují na území Prahy 6, a ti, kteří pravidelně 

využívají veřejná prostranství Prahy 6. V hlasovací aplikaci však bude povinná otázka na trvalé 

bydliště v Praze 6.   

• Hlasující se může účastnit hlasování pouze jednou.  

• Hlasování bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace, která umožní rozdělit finanční 

prostředky z daného fondu mezi jednotlivé nápady/projekty v dané kategorii. Za určitých 

podmínek může hlasující udělit i negativní hlas projektu, se kterým vysloveně nesouhlasí.  

• Hlasování bude rozděleno na dvě kategorie (Velké a Malé nápady). Hlasující se může účastnit 

hlasování v rámci jedné kategorie anebo obou kategorií.  



 

• Pro jedno hlasování bude vyžadována registrace prostřednictvím emailu a autorizace pomocí 

SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat emailovým účtem a mobilním telefonem. Pro hlasující 

bez přístupu k internetu, bude možnost hlasovat s asistencí pracovníků informačních kanceláří 

Prahy 6. 

• Online hlasování bylo zvoleno z důvodů technické a finanční nenáročnosti a snazšího zpracování 

výsledků.  

• Hlasování je pro hlasující zdarma.  

• Přesný termín a formát hlasování bude odsouhlasen RMČ spolu se schválením nápadů, které 

půjdou do hlasování (30. 4. – 30. 5. 2021) 

 

 

ROLE V PROJEKTU  

Městská část:  

• Rolí městské části bude asistence občanům při navrhování projektů, organizace hlasování 

určeného k výběru těchto nápadů k realizaci a následná realizace nápadů. 

Navrhovatel:  

• Role navrhovatele spočívá v navrhování nápadů, jejich konzultaci s ÚMČ Praha 6 a během 

veřejných setkání, v prezentaci a propagaci nápadů před veřejným hlasováním (nepovinné). 

• Ve fázi realizace nápadů/projektů je s navrhovateli konzultován proces přípravy.  

• Navrhovatel velkých nápadů po vyhodnocení realizovatelnosti umisťuje do území informaci o 

plánovaném záměru (cedulka). MČ s instalací pomáhá.  

• Pokud navrhovatel není starší 15 let, musí ho zastupovat jeden z garantů, který je starší 15 let.  

• Navrhovatel může být současně navrhovatelem či garantem pouze u jednoho velkého a jednoho 

malého projektu.  

Garant: 

• Role garanta spočívá v zaštítění projektu navrhovatele, v konzultaci návrhu před odevzdáním a 

poskytnutí svých kontaktních údajů a součinnosti ÚMČ Praha 6 pro případ nepřítomnosti 

navrhovatele.  

 

Hlasující:  

• Hlasující rozhoduje svým hlasem o výběru projektů určených k realizaci. 

 

 

 

 

 



 

FINANČNÍ PODMÍNKY 

 

Na projekt Nápad pro Šestku IV. bude z rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2020 vyčleněna částka  

5 000 000 Kč vč. DPH. Výběr projektů bude probíhat v roce 2020/2021 realizace projektů je 

plánována na rok 2021. 

 

Celková částka bude dále rozdělena do těchto kategorií: 

 

• 2 000 000 Kč budou převedeny do fondu na tzv. malé nápady, jejichž realizační náklady se budou 

pohybovat od 50 tis. Kč do 400 tis. Kč.  

• 3 000 000 Kč budou přiděleny na tzv. velké nápady,  jejichž realizační náklady se pohybují od 400 

tis. Kč do 1 000 000 Kč. 

 

O tom, které nápady mají být realizovány, rozhodují účastníci ve veřejném hlasování. Pro každou 

kategorii (velké a malé nápady) se hlasuje zvlášť. K realizaci budou v obou kategoriích vybrány ty 

návrhy, jež získají nejvyšší počet hlasů a jejichž celkové náklady nepřesáhnou maximální částku 

určenou pro daný fond (tj. 2 mil. Kč pro malé a 3 mil. Kč pro velké nápady). 

 

Prostředky ve fondu malých i velkých nápadů nemusí být vyčerpány celé. Nevyčerpané prostředky 

z obou fondů se budou evidovat jako rezerva, ze které se mohou pokrýt případné neočekávané 

náklady v realizační fázi projektů.  

 

Pokud nedojde k vyčerpání všech prostředků určených pro rok 2021 z důvodů delších časových 

nároků realizační fáze, budou náklady na realizaci zbývajících návrhů zařazeny do návrhu rozpočtu 

pro rok další.  

 

 

HARMONOGRAM NÁPAD PRO ŠESTKU IV – 2020/2021 

 

 

•       15. 11. 2020 – 31. 1. 2021 

LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY, CO JE TŘEBA ZLEPŠIT - PŘIHLAŠOVÁNÍ 

 

• 30. 11. 2020 – 15. 4. 2021 

JEHO REALIZOVATELNOST PROVĚŘÍ ÚŘEDNÍCI A NÁPAD ZPRACUJÍ DO PODOBY PROJEKTU 



 

 

 

•               30. 4. 2021 – 30. 5. 2021 

OBČANÉ BUDOU O NÁVRZÍCH HLASOVAT 

 
 

•               15. 6. 2021 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH NÁPADŮ A PŘEDÁNÍ PŘÍSLUŠNÝM ODBORŮM K REALIZACI 

 

 

 

Kontakt: 

Halina Himmelova, referentka participace, Kancelář MČ Praha 6 
Email: himmelova@praha6.cz 
Telefon: 220 189 158 
 

 
 

                                                           
i Doporučení:  Realizace projektů, které nejsou ve svěřené správě MČ Prahy 6, je podmíněna získáním souhlasu 
a výpůjčky pozemku od vlastníka či spravujícího právního subjektu. Projekt se může stát předmětem přijatého 
návrhu, ale jeho realizace může být obtížná nebo dokonce vyloučená. 


