
1 Obchvat D. Měcholup 1 Obchvat D. Měcholup

2 Nová klubovna pro seniory 2-3 Okamžitá reakce semaforu u školy

3 Zachovat ZŠ Kutnohorská 2-3 Zachovat ZŠ Kutnohorská

4-5 Osadit cyklostezku mobiliářem 4 Obnovit historické cesty

4-5 Obnovit historické cesty 5 Snížení hluku na Kutnohorské

6 Horolezecká stěna 6 Řešit pobyt bezdomovců v DM

7-9 Řešit pobyt bezdomovců v DM 7 Vyčistit tůň a rybníček na návsi

7-9 Vyčistit tůň a rybníček na návsi 8 Osadit cyklostezku mobiliářem

7-9 Snížení hluku na Kutnohorské 9 Řešit křížení cyklostezky s ulicí Slatiny

10-11 Pořádání plesů, zábav, … 10-11 Zřídit knihovnu a studovnu

10-11 Řešit křížení cyklostezky s ulicí Slatiny 10-11 Odkoupit les v ulici U Tůně

12 Okamžitá reakce semaforu u školy 12 Pořádání plesů, zábav, …

13-14 Odkoupit les v ulici U Tůně 13-14 Zvýšit atraktivitu MČ vybud. rozhledny

13-14 Zřídit knihovnu a studovnu 13-14 Nová klubovna pro seniory

15 Zvýšit atraktivitu MČ vybud. rozhledny 15 Horolezecká stěna

ověřený problém neověřený problém

* Priority jsou poskládány podle abecedy, nikoliv podle pořadí. Priorita všech 10 problémů je shodná, nelze 

je tedy seřadit od 1 do 10.

Postup získávání 10P naleznete níže...

10P - 10 priorit Dolních Měcholup
vzešlých z Prvního Veřejného fóra - Dolní Měcholupy Vašima očima, 

které se konalo 18. září 2018 ve víceúčelové sportovní hale

Nová klubovna pro seniory

Obchvat Dolních Měcholup

Obnovit historické cesty

Okamžitá reakce semaforu u školy

Osadit cyklostezku mobiliářem

Řešit křížení cyklostezky s ulicí Slatiny

Řešit pobyt bezdomovců v DM

Snížení hluku na Kutnohorské

Vyčistit tůň a rybníček

Zachovat ZŠ Kutnohorská

Ověřené problémy: Z hlasování na VF a v online anketě vzešlo 8 ověřených problémů, vzhledem k tomu, 

že cílem Veřejného fóra bylo získat "10P" - 10 priorit, tedy 10 ověřených problémů, doporučuji doplnit 

ověřené problémy ještě o 2 neověřená témata (viz. tabulka). 

Veřejné fórum Anketa

Výsledky hlasování na VF a v anketě

Odůvodnění zařazení neověřených témat: K velkému rozdílu v umístění těchto témat na VF a v anketě 

došlo pravděpodobně z toho důvodu, že fóra se účastnili ve vyšším počtu občané, kteří již např. nemají 

školou povinné děti a seřízení semaforu u přechodu u ZŠ pro ně nemusí být prioritou. V online anketě 

naopak starší občané zřejmě nehlasovali a bylo zde větší procento respondentů, pro které je tento 

problém prioritní.

Vzhledem k tomu, že se obě témata umístila v hlasování vysoko, je ke zvážení, zda ověřené priority doplnit 

o doporučená témata nebo ponechat k řešení pouze ověřené problémy.

Určení ověřených problémů: Ověřené problémy jsou všechny ty, které byly formulovány občany na 

Veřejném fóru a umístily se v "TOP 10" v hlasování na Veřejném fóru a zároveň v online anketě. 



Ověřené problémy řazené dle abecedy Doporučení zařadit do 10P

Obchvat Dolních Měcholup Okamžitá reakce semaforu u školy

Obnovit historické cesty Nová klubovna pro seniory

Osadit cyklostezku mobiliářem

Řešit křížení cyklostezky s ulicí Slatiny

Řešit pobyt bezdomovců v DM

Snížení hluku na Kutnohorské

Vyčistit tůň a rybníček

Zachovat ZŠ Kutnohorská

Počet hlasujících: na Veřejném fóru hlasovalo cca 60 občanů, celkový počet občanů zapsaných do 

prezenční listiny byl 63 osob, nelze ovšem s jistotou říci, zda hlasovali všichni přítomní občané.

V anketě hlasovalo celkem 91 respondentů.

Odůvodnění zařazení neověřených témat: K velkému rozdílu v umístění těchto témat na VF a v anketě 

došlo pravděpodobně z toho důvodu, že fóra se účastnili ve vyšším počtu občané, kteří již např. nemají 

školou povinné děti a seřízení semaforu u přechodu u ZŠ pro ně nemusí být prioritou. V online anketě 

naopak starší občané zřejmě nehlasovali a bylo zde větší procento respondentů, pro které je tento 

problém prioritní.

Vzhledem k tomu, že se obě témata umístila v hlasování vysoko, je ke zvážení, zda ověřené priority doplnit 

o doporučená témata nebo ponechat k řešení pouze ověřené problémy.


