Hlasovací lístek

Participativní rozpočet města Bystřice 2022
Revitalizace návsi v Zahořanech
Spolek ZAHOŘANY SOBĚ, z.s. předkládá
projekt, který plánuje zkulturnění
prostranství uprostřed obce v podobě
urovnání plochy, založení nové mlatové
cesty a vytvoření centrálního místa
s posezením a ohništěm. Nově
vzniklý upravený prostor umožní pořádání
větších společenských akcí a stane se
místem aktivního odpočinku, trávení
volného času a setkávání místních obyvatel.

Obnova stávajícího křížku na návsi v
Drachkově
Návrh řeší revitalizaci centrální části obce
Drachkov. Realizací projektu vznikne
důstojný duchovní a rekreační prostor a
místo pro setkávání obyvatel obce, dle
návrhu akademického sochaře Kurta
Gebauera. Bude obnoven a nově umístěn
historický litinový křížek na původním
kamenném podstavci. Projekt
předkládá Občanské sdružení Špejchar
Drachkov, z.s.

Dětské hřiště „Pod vagónem“ Líšno
Plánovaná revitalizace v současnosti
nevyužívaného prostoru zahrnuje oplocení,
zemní práce a instalaci herních prvků
(řetězová dvojhoupačka se skluzavkou,
lanový kolotoč, dvoumístná vahadlová
houpačka). Spolek Líšeňáček, který projekt
předkládá, zajistí část zemních, stavebních a
zahradnických prací svépomocí.
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Hlasovací lístek
Participativní rozpočet města Bystřice 2022
(pole označená hvězdičkou * jsou povinná)
Jméno a příjmení *

…………………………………………………………….

Bydliště *

…………………………………………………………….

Podpis *

…………………………………………………………….

Do jaké věkové skupiny patříte?
do 18 let včetně
19 až 30 let
31 až 60 let
Starší 60 let
Jak jste se o participativním rozpočtu dozvěděli?
z webových stránek města
z facebookových stránek města
z mobilního rozhlasu
od přátel
jinak …………………………………………………………………….

Vaše další náměty a komentáře

Hlasovat může každý prostřednictvím webu zbystri.cz nebo formou odevzdání hlasovacího lístku.
Hlasující má k dispozici 2 plusové (+) a 1 mínusový (-) bod, které libovolně rozdělí mezi soutěžní
projekty. V případě využití více bodů bude hlasování neplatné.
Formulář s hlasováním je možné odevzdat v podatelně MěÚ Bystřice v úředních hodinách.
Hlasování probíhá od 2.5. do 10. 6. 2022.
Vyplněním hlasovacího formuláře hlasující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu
nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob za účelem vyhodnocení
participativního rozpočtu města Bystřice pro rok 2022.
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