
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Pečkách startuje hlasování veřejnosti. 200 000 korun bude 
rozděleno mezi nejlepší nápady občanů 

Pečky, 10. května 2019 – Od středy 15. května bude moci veřejnost podpořit svým 

hlasem nápady na zlepšení veřejného prostoru, které občané města navrhli v rámci 

projektu Lepší Pečky. Celkem přišlo 83 nápadů na zlepšení či oživení města. Mnoho 

nápadů se opakovalo, či mělo společný směr, a tak se velmi dobře ukázalo, 

co je potřeba ve městě nejvíce řešit. V úterý 7. května se sešla komise ustanovená 

vedením města Pečky a prošla zaslané návrhy k posouzení jejich realizovatelnosti 

a návaznosti na uvolněný finanční rozpočet, tj. 200 000 Kč. Mezi nápady postupujícími 

do veřejného hlasování jsou např. workoutové hřiště, houpačky, obnova sáňkovačky, 

obnova věžních hodin, naučná stezka či letní kino. Do finále postoupilo 14 nápadů. 

A které z nich zvítězí? O tom rozhodnete Vy svými hlasy! Zjistili jsme také, že mnohé 

opakující se nápady jsou již v přípravné fázi. Jedná se třeba o dětské hřiště, veřejné 

toalety, více zeleně ve městě, jarmark či herničku pro batolata. Některé z nich byly 

dokonce zrealizovány. K těmto i dalším nápadům se město vyjádří na svém oficiálním 

Facebooku a v Pečeckých novinách.  

Veřejné hlasování, na jehož konci budou minimálně 2 vítězné nápady zlepšující život 

ve městě, bude probíhat od středy 15. května do pátku 31. května na webové stránce 

projektu https://www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky/. Kdokoliv z veřejnosti se může zapojit do 

hlasování. Ověření hlasujícího probíhá prostřednictvím zadání telefonního čísla. Každý 

hlasující bude mít k dispozici celkem 3 hlasy kladné a 1 záporný. Není nutné vyčerpat všechny 

hlasy, kupř. udělit záporný hlas. Zároveň je možné kladné hlasy rozdělit mezi více nápadů, 

jejichž blízká realizace Vám dává největší smysl. 

 

„Spolupodílet se na tváři veřejného prostoru je právem každého občana a nemělo by být 

zanedbáváno. Proto podporujeme participaci a budeme rádi, když veřejnost podpoří svými 

hlasy nápady, které zaslali naši spoluobčané a sousedé. Máme radost, že tolik lidí se o dění 

v našem městě zajímá a děkujeme za všechny přišlé nápady,“ doplňuje Blanka Kozáková, 

místostarostka. 

 

Již v pondělí 3. června se tak dozvíte prostřednictvím sociálních sítí a následně také na 

webové stránce projektu a v Pečeckých novinách, jak se nápady ve veřejném hlasování 

umístily a které všechny budou realizovány. Realizaci vítězných nápadů financuje město 

Pečky. Organizaci projektu financuje město Pečky, spolu s MAS Podlipansko, o.p.s. a firmou 

KENAST, s.r.o. Především díky nim tento projekt rezonuje a hýbe nejen městem, ale i blízkým 

okolím. V následujících měsících se pak Pečky stanou o něco lepším místem k životu!  

 

Podílejte se i Vy na lepším městě tam, kde bydlíte, kde pracujete, kde žijete.  

https://www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky/


 

 

Sledujte: 

https://www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky/  

https://www.facebook.com/mestopecky/  

https://www.lepsipecky.cz  

Kontakt: 

Mgr. Blanka Kozáková, místostarostka města Pečky 

blanka.kozakova@pecky.cz, 602 655 451 
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