
  

Praha – Slivenec    31. 5. – 14. 6. 2017 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2017 

HLASOVACÍ LÍSTEK 

Hlasovat mohou pouze občané MČ Praha – Slivenec, kteří v den hlasování dovrší 15 let.  

Každý hlasující může udělit dva kladné hlasy a jeden negativní hlas. 

Každý občan může hlasovat pouze jednou buď papírově nebo elektronicky na adrese  www.praha-slivenec.cz.  

Hlasovací lístky odevzdávejte do 14. 6. 2017 do schránky umístěné na Úřadě MČ Praha – Slivenec nebo osobně v podatelně úřadu. 

Svým podpisem dává občan souhlas MČ Praha Slivenec, IČ: 241661, ke zpracování svých osobních údajů. 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………….…… Datum narození  ………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Podpis a datum ………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

Projekt č. 1 – Obnova studánky Dobrá voda v Holyni  ANO                NE 

Projekt č. 2 – Edukativní interakce     ANO  NE  

Projekt č. 3 – Exteriérové hodiny     ANO  NE 

Projekt č. 4 – Veřejný sportovní plácek   ANO  NE 

Projekt č. 5 – Zastávka U Křížku    ANO  NE 

Projekt č. 6 – Veřejná kompostovací toaleta v  ANO  NE 

      Chuchelském háji 

U projektu, který chcete podpořit, zakroužkujte ANO, maximálně dva projekty. 

U projektu, který nechcete podpořit, zakroužkujte NE, maximálně jeden projekt. 

Proč jste se hlasování zúčastnil/la? 

(Zaškrtněte jednu odpověď) 

 jsem autor/autorka projektu 

 na žádost autora/autorky 

projektu 

 na žádost či výzvu svých 

známých či přátel (autory 

návrhu přímo neznám) 

 z vlastní iniciativy 

http://www.praha-slivenec.cz/
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