
1
Lávka přes Kutnohorskou u Malého háje se 

skluzavkou z náspu
1 Výstavba MŠ+ZŠ v Malém háji

2 Výstavba MŠ+ZŠ v Malém háji 2
Chodník do Hostivaře (podél 

Dolnoměcholupské)

3 Revitalizace lesíku U Tůně 3 Bezpečnost v Malém háji

4 Kontakt s MUDr. Kiselákovou 4-5 Hřiště pro starší děti

5-6
Chodník do Hostivaře (podél 

Dolnoměcholupské)
4-5 Iniciovat pořádání farmářských trhů

5-6 Iniciovat pořádání farmářských trhů 6 Zvýšit dostupnost služeb v MČ

7-8 Rozhledna u nedokončeného mostu 7
Dodržování dopravních předpisů v 

obytných zónách

7-8 Řešit Krtkův svět 8
Lávka přes Kutnohorskou u Malého háje 

se skluzavkou z náspu

9
Dodržování dopravních předpisů v obytných 

zónách
9 Revitalizace lesíku U Tůně

10-13 Bezpečnost v Malém háji 10 Řešit Krtkův svět

10-13 Další ordinace praktického lékaře v Malém háji 11
Další ordinace praktického lékaře v Malém 

háji

10-13 Hřiště pro starší děti 12 Rozhledna u nedokončeného mostu

10-13 Udržet nízký počet žáků ve třídách 13-15 Kontakt s MUDr. Kiselákovou

14 Naučná cesta lesem 13-15 Udržet nízký počet žáků ve třídách

15-16 Využití sportovní haly ke kulturním akcím 13-15 Využití sportovní haly ke kulturním akcím

15 Zvýšit dostupnost služeb v MČ 16 Naučná cesta lesem

ověřený problém neověřený problém

neověřený problém navržený na zařazení do 10P

Vybudovat lávku přes Kutnohorskou u Malého háje se skluzavkou z náspu

Provést revitalizaci lesíku U Tůně

Řešit dopady Krtkova světa na Dolní Měcholupy

Realizovat výstavbu MŠ+ZŠ v Malém háji

Vybudovat rozhlednu u nedokončeného mostu

Zvýšení bezpečnosti v Malém háji

Vybudovat hřiště pro starší děti

Vybudovat chodník do Hostivaře (podél Dolnoměcholupské)

Iniciovat pořádání farmářských trhů

* 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 Veřejného fóra - Dolní Měcholupy Vašima očima, 

které se konalo 20. října 2021 ve víceúčelové sportovní hale

Dbát na dodržování dopravních předpisů v obytných zónách

Veřejné fórum Online anketa

Výsledky hlasování na VF a v anketě



Doporučení zařadit do 10P

Hřiště pro starší děti

Rozhledna u nedokončeného mostu

Počet hlasujících: Celkový počet občanů zapsaných do prezenční listiny byl 56 osob. V anketě bylo uděleno 

celkem 95 hlasů. Každý účastník zapsaný v prezenční listině dostal dva hlasovací lístky, které nemusel 

využít všechny.

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). 

Odůvodnění zařazení neověřených témat:

Hřiště pro starší děti: Tento bod byl po hlasování na akci na společném 10.-13. místě. V online anketě se 

pak jako jediný z návrhů na společné pozici umístil mezi 10 top prioritami na 4.-5. místě.

Rozhledna u nedokončeného mostu: Na akci se tento bod umístil na sdíleném 7.-8. místě, v online anketě 

se umístil až na 12. příčce. V konečné bilanci se návrh umístil na nejvyšší příčce neověřených problémů 

(dále v pořadí -> dostupnost služeb, kontakt s MUDr., další ordinace, nízký počet žáků, využití sportovní 

haly a naučná cesta).

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.

Lávka přes Kutnohorskou u Malého háje se skluzavkou z 

Revitalizace lesíku U Tůně

Řešit Krtkův svět

Výstavba MŠ+ZŠ v Malém háji

Ověřené problémy řazené dle abecedy

Bezpečnost v Malém háji

Chodník do Hostivaře (podél Dolnoměcholupské)

Dodržování dopravních předpisů v obytných zónách

Iniciovat pořádání farmářských trhů




