
Příloha Překvapte Říčany 2021
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

5. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO  
ROZPOČTOVÁNÍ

PŘEKVAPTE  
ŘÍČANY

Vaše kampaně

Vaše hlasování

Vaše nápady

...realizace  
za pět milionů  

ve vašem městě

Hlasujte
od 15. do 30. 6. 2021



PřekvaPte říčany

Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k 
Myší díře / v přípravě

Dopravní hřiště v Říčanech – modernizace / 
realizováno, uvedeno do provozu listopad 2020

Zastřešení autobusových zastávek ve 
městě / v přípravě 

Defibrilátor - zachraňte život! / realizováno Zadržení vody v krajině při správné údržbě 
turistických a místních komunikací – 

Revitalizace hřiště na Lázeňské / připraveno 
pro veřejnou zakázku na zhotovitele

Dlážděná stání pro kontejnery na tříděný  
odpad po městě / realizováno

Den za obnovu Říčanského lesa pro veřejnost  
- z důvodu omezení v souvislostí s pandemií 
odloženo na podzim 2021

  Kategorie VelKÉ projekty do 2 mil. Kč 

  Kategorie VelKÉ projekty do 2 mil. Kč 

  Kategorie MalÉ projekty do 500 tis. Kč 

  Kategorie MalÉ projekty do 500 tis. Kč 

pěstební 
zásahy 
a těžba 
v zamýšlené 
lokalitě 
odsunou 
realizaci 
zhruba o 
další rok

Výsledky hlasování čtvrtého ročníku Překvapte Říčany 2020

Výsledky hlasování třetího ročníku Překvapte Říčany 2019
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PřekvaPte říčany

Výsledky hlasování druhého ročníku Překvapte Říčany 2018

Výsledky hlasování prvního ročníku Překvapte Říčany 2017

Charitativní obchod KOLOBĚH / v provozu 
od listopadu 2019

B+R parkoviště pro kola / v provozu od 
dubna 2018

Lavičky v říčanském lese nejen pro seniory 
/ v provozu od března 2019

Rozšíření chodníku ulice Široká /  
v provozu od května 2019

Dobudování chodníku Domažlická – Legií 
/ v provozu od července 2018

Minigolfové hřiště na Marvánku / v provozu od 
září 2019

Etapa industriální park pro „náctileté“ /
plánované dokončení do konce tohoto roku

Venkovní posilovna – Lázeňská louka / 
v provozu od června 2019

  Kategorie VelKÉ projekty do 2 mil. Kč 

  Kategorie VelKÉ projekty do 2 mil. Kč 

  Kategorie MalÉ projekty do 500 tis. Kč 

  Kategorie MalÉ projekty do 500 tis. Kč 

V dubnu 2021 bylo vydáno stavební povolení, 
po předání dokumentace k provedení stavby 
bude vypsána soutěž na realizaci stavby po 
etapách. V rámci 1. etapy budou realizovány 
terénní úpravy celé plochy určené pro 
Industriální park a 1. část pumptracku, včetně 
příslušné části komunikací a parkoviště. 
Na financování realizace 1. etapy stavby se 
formou sponzorského daru podílí společnost 
Billa. Předpokládaný termín dokončení  
1. etapy stavby je 31. 11. 2021.
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PřekvaPte říčany

Stačí mít dobrý nápad, podat ná-
mět do participativního rozpočto-
vání a po posouzení od radnice ne-
chat sousedy rozhodnout. Vybírat 
letos budou Říčaňáci z 10 velkých 
projektů a 17 malých. Poprvé se 
do hlasování mohou zapojit přes 
Portál občana města Říčany. Výběr 
je tematicky velmi pestrý. Do boje 
o přízeň hlasujících jdou náměty 
spojené s ochranou přírody, opravy 
komunikací, úpravy a revitalizace 
veřejných prostor a hřišť, umělecká 
díla i volnočasové aktivity. Po pro-
věření proveditelnosti postoupilo 
27 projektů z 39 registrovaných. 
Hlasovat se bude opět metodou 
kladných a záporných hlasů, tedy 
pokud chcete udělit záporný hlas, 
musíte nejprve udělit dva kladné. 
Hlasování bude možné pilotně i 
přes Portál občana města Říčany, 
ale stále také přes zvací e-maily Ří-
dím Říčany a papírově pro všechny 
bez přístupu k PC na informačních 
centrech v rondelu a na Masaryko-
vě náměstí.

Desítka námětů zařazena do kate-
gorie Velké do dvou milionů
S číslem jedna jde do boje o vaše 
hlasy záměr umělecký. S naším měs-
tem spojili své životy dva významní 
režiséři. Bronzové sousoší režiséra 
Oty Hofmana s jeho ikonickou po-
stavou Pana Tau (Otto Šimánek) 
by mohli v budoucnu obdivovat ná-
vštěvníci u oblíbeného koupaliště na 
Jurečku. Sousoší Karla Kachyni a 
Tomáše Holého by bylo umístěno u 
Marvánku. Milovníci cyklistických 
stezek by se v budoucnu mohli projet 
po singletreku, jehož navrhovaná 
trasa byla po dohodě s navrhovateli 
zkrácena. Nový most u hokejové 
haly byl navrhován již v prvním 
ročníku, tehdy byl vyřazen s tím, že 
město má již hotový projekt na revi-
talizaci okolí včetně nového mostu. 
Bohužel k realizaci dodnes nedošlo. 
Tak možná získá vaše hlasy nyní a již 
brzy projdete přes Říčanský potok 
u zimního stadionu pohodlněji. La-
nové mosty a další dětské atrakce 
na hřišti u Mlýnského rybníku by 

mohly potěšit mnoho ratolestí růz-
ných věkových skupin. Stará náves 
v Radošovicích je dalším místem, 
které by si zasloužilo pozornost 
a péči. Kromě zahradních úprav 
a nového mobiliáře by zde mohlo 
vzniknout jezírko na dešťovou vodu. 
Projekt pro bezpečný průchod pě-
ších po Rooseveltově ulici je již 
v hlasování poněkolikáté a je stále 
třeba. Zruční kutilové, kteří nemají 
vlastní dílnu, by mohli najít vše po-
třebné k opravování a vyrábění ve 
sdílené dílně zvané KOLOFORUM, 
které by fungovalo ve spolupráci se 
sousedním Koloběhem. Více zeleně 
a vláhy na náměstí by přineslo oze-
lenění velké stěny budovy bývalého 
soudu. Bezdrátový obecní rozhlas 
spojený s aplikací by přispěl k větší 
informovanosti obyvatel. S číslem 
deset pak bude usilovat o vaši přízeň 
projekt na opravu schodiště nad 
Mlýnským rybníkem, který byl po 
dohodě s navrhovatelem rozšířen 
o související opravu navazujícího 
chodníku.

sedmnáct námětů usiluje o částku 
do půl milionů
Veřejné osvětlení chybí obyva-
telům v části ulice Mozartova. 
Chodník také chybí v ulici Ke 
Koupališti, kde by mohla být po-
stavena alespoň spodní stomet-
rová část včetně odvodu dešťové 
vody. S bezpečností pěších souvisí 
i projekt na zřízení přechodu pro 
chodce v ulici Olivova. K umís-
tění autobusové zastávky Na 
Obci u dopravního hřiště naproti 
obchodu U Václava potřebujeme 
projekt, můžete ho podpořit. Jez-
dit po městě však můžete i na sdí-
lených kolech. Podpoříte rozšíření 
současných stanic o elektrokola? 
Podtrhnout adventní náladu ve 
městě by mohla nová vánoční a 
novoroční výzdoba, pokud získá 
dostatek vašich hlasů. Posilovací 
stroje potěší určitě nejen fotbalisty, 
ale širokou veřejnost v centru měs-
ta u fotbalového hřiště. O přírodní 

Překvapte Říčany a vyberte nejlepší čtyři náměty 
vašich sousedů za celkem pět milionů korun
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionůPřekvaPte říčany

sportovní hřiště se ovšem ucháze-
jí i děti v ulici Plavínová, tam mají 
zatím jen fotbalové branky. Dočka-
jí se děti Na Kavčí skále nových 
hracích prvků? Současné hřiště 
pamatuje ještě „Husákovy děti“ a 
mnozí nostalgicky vzpomínají. Mo-
bilní lávka na ostrov s posezením, 
nebo ponechání přírodního charak-
teru bez lidské přítomnosti? O tom, 
jestli ostrůvek na Rozpakově budou 
využívat lidé, nebo to bude oáza jen 
pro živočichy, můžete rozhodnout 
vy. Stejně tak můžete podpořit pro-
jekt na vytipování bezzásahových 
oblastí v Říčanech. Podpořit může-
te i druhovou pestrost ryb v našich 
tocích a návesních nádržích. Ani 
letos nechybí námět pro čtyřnohé 
miláčky. Psí louka v ulici 5. května 
je opět ve hře. Pro otužilce, rybáře, a 
další, kteří chtějí relaxovat u rybníku 
Jureček, potěší námět na víceúčelové 
molo s lavičkou a stříškou. Důstoj-
né rozloučení s milovaným člověkem 
v příjemném a upraveném prostředí 
zatím současný stav rozptylové louč-
ky na říčanském hřbitově nenabízí. 
Podpořit můžete kultivaci tohoto 
místa posledního rozloučení. Očistu 
těla může poskytnout sauna na Mar-
vánku a čisté ruce v období pandemie 
bezkontaktní stojany s dezinfekcí 
na veřejných místech. Je jen na vás, 
které dva projekty za půl milionu 
korun bude radnice realizovat.

Které projekty se hlasování nezú-
častní a proč?
Propojení dvou lesních komplexů již 
existuje pro pěší i cyklisty. Obnovení 
travnaté cesty ze Strašína do Březí se 
právě realizuje. ReUse point je oprav-
du skvělá myšlenka, kterou bychom 
rádi uvedli do praxe, ale chybí nám 
k tomu prostory. Na současném sběr-
némdvoře je záměr neproveditelný. 
Opravit chodník před nádražím by 
se měl v rámci chystaného dotačního 
projektu Přednádraží. Na současném 
sběrném dvoře je záměr neproveditel-
ný. Upravit cestičku k propustku pod 
komunikací Černokostelecká v rám-
ci PB nelze, pozemek není v majetku 
města, stejně jako celá komunikace 
Černokostelecká, kde byl provoz zklid-
něn měřením rychlosti, ovšem žádné 
stavební zásahy není možné provést na 
komunikaci v majetku státu. Myšlenka, 
aby vlak vjížděl do okrasného parku, 
může znít zajímavě, ale pozemky u ko-
lejí nepatří městu. Budova nádraží by 
však ožít měla, a snad již brzy. Pozem-
ky pro navržený záměr bludiště také 

městu nepatří, stejně tak ani budova, 
kde býval Labužník. Prodej potravin 
z Říčanska v prodejně Květ je na roz-
hodnutí pouze provozovatele, kterým 
však není město. Rozhledna na hradě 
být nemůže, nesouhlasí s ní Národní 
památkový ústav. Projekt čistá voda 
na Marvánku byl navrhovatelem sta-
žen. Je totiž velmi nepravděpodobné, 
že by mělo vypuštění Marvánku a „vy-
mrznutí“ požadovaný pozitivní vliv na 
kvalitu vody. Možná právě naopak. V 
nádrži se po znovunapuštění voda vel-
mi dlouho biologicky stabilizuje. Navíc 
přítok z Rozpakova, kde hospodaří ry-
báři, čistotě vody také příliš nenahrává. 
Na lepší dostupnost pošty by mohlo 
mít pozitivní vliv zavedení parkovacího 
systému, který se právě připravuje. Pří-
jemné posezení pro klienty občerstvení 
vznikne na žádost provozovatelů na 
této straně náměstí. Truhlíky se pře-
sunou směrem k provozovnám a par-
kovat bude možné opět na levé straně 
ulice směrem ke kostelu. 

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města

Překvapte Říčany v číslech:
16 vítězných námětů, ze kterých radnice realizovala 10 a na 6 se 
pracuje. Mnoho vašich námětů nezapadlo a město je realizovalo z 
jiné rozpočtové položky.

ve čtyřech ročnících bylo rozděleno 20 milionů na vítězné projekty, 
které si můžete prohlédnout v úvodu přílohy.

Děkujeme všem, kteří se do participace zapojují.  
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Postupující projekty v 5. ročníku
  Kategorie VelKÉ projekty do 2 mil. Kč    navrhovatel
 1. Dvojice sousoší s lavičkami významných říčanských filmařů Otto Hofmann, Ondřej Slanina
 2. Singletrek Říčany Jakub Uliarczyk
 3. Nový most u hokejové haly Vendula Klimešová
 4. Nové hrací prvky pro děti – lanové mosty u Mlýnského rybníka  Vratislav Valenta
 5. Stará náves v Radošovicích - zahradní úpravy 
  včetně vybudování nádrže na dešťovou vodu Vladimír Kořen
 6. Rozšíření a doplnění části chybějícího chodníku v ulici Rooseveltova Oldřich Schreiber
 7. KOLO4UM - komunitně sdílená dílna (při KOLOBĚHU) Masarykovo nám. Ivana Drbohlavová
 8. Ozelenění stěny budovy 1. ZŠ vertikální zahradou s vodním prvkem Zdeněk Vávra
 9. Bezdrátový obecní a mobilní rozhlas - informační a varovný systém Matyáš Vávra
 10. Rekonstrukce schodiště nad Mlýnským rybníkem David Rozman

  Kategorie MalÉ projekty do 500 tis. Kč 
 11. Osvětlení části ulice Mozartova Tereza Chalupová
 12. Venkovní fitness v centru města Jan Vojta
 13. Psí louka u ulice 5. května Tereza Dalešická
 14. Víceúčelové molo u rybníku Jureček Roman Zouhar
 15. Dětské hřiště Na Kavčí skále Markéta Dridi
 16. Část chodníku k Jurečku (nad parkovištěm) Miroslav Kotrba
 17. Přechod pro chodce a dopravní značení v křižovatce Olivova x Šeříková Klára Průchová
 18. Originálně reprezentativní adventní výzdoba města Matyáš Vávra
 19. Rekultivace rozptylové loučky na říčanském hřbitově Lenka Čumpelíková, Jiří Kočí,  
   Jaroslava Keicher
 20. Samoobslužný lanový přívoz na ostrůvek nádrže Rozpakov Zdeněk Vávra
 21. Zřízení autobusové zastávky v ulici Na Obci u dopravního hřiště Oldřich Schreiber
 22. Sauna na Marvánku Petr Doležel
 23. Přírodní sportovní hřiště Plavínová Tomáš Havlík, Karel Konečný
 24. Svoboda přírodě - projekt na bezzásahová území u Říčan Vladimír Kořen
 25. Ryby do návesních nádrží a malých toků Vladimír Kořen
 26. Rozšíření jízdních kol ke sdílenému využití o elektrokola Matyáš Vávra
 27. Bezkontaktní dezinfekční stojany na veřejných místech Zdeněk Vávra
                
  Do hlasování NePOstuPujÍ       
  Reuse point Irena Horáčková
  Zklidnění provozu na Černokostelecké ul. Petr Souček
  Zlepšení dostupnosti pošty a okolních služeb Oldřich Kalina
  Obnova cukrárny a lahůdek u Labužníka Aneta Helena Zemanová
  Úprava cestičky k podchodu pod Černokosteleckou ulicí Lenka Brdlíková
  Bludiště Vendula Klimešová
  Oprava chodníku v Nádražní ulici Vendula Klimešová
  Čistá voda v Marvánku Radek Kotrba
  Rozhledna na hradě Taťána Tamchynová
  Projekt na „Okrasný park“ v prostorách Říčanského nádraží Václav Lacina st.
  Propojení turisticky dvou velkých lesních komplexů Zdeněk Brož
  Potraviny z Říčanska Kateřina Čiháková

PřekvaPte říčany
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turistické informační centrum 
nádraží Rondel 
Pondělí - neděle 
7:30 - 12:30, 13:00 - 18:00 hodin

turistické informační centrum 
na Masarykově náměstí 83
Pondělí - pátek (každý všední den)
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 hodin
Sobota 9:00 - 12:00 hodin

Letos pilotně zapojíme do hlasování 
Portál občana města Říčany 
Pokud jste registrováni v Řídím Ří-
čany, přijde vám jako v předchozích 
ročnících hlasovací zvací e-mail. Po-
kud jste senioři bez přístupu k PC, 
přijďte osobně hlasovat papírově do 
informačního centra na Masarykově 
náměstí či v rondelu. Nově můžete 
hlasovat i přes Portál občana města 
Říčany, kam se přihlásíte přes dato-
vou schránku, mojeID, eObčanku či 
bankovní identitu. Pro hlasování Pře-
kvapte Říčany již není nutné se regis-
trovat v Řídím Říčany.
Město Říčany bylo jedním z průkopníků 
procesu participace občanů na rozhodo-
vání o věcech veřejných. Za tímto úče-
lem již v roce 2015 vznikla ve spolupráci 
se společností D21 hlasovací platforma 
Řídím Říčany. Základní myšlenkou 
bylo, aby o investicích z rozpočtu města 
mohli rozhodovat pouze občané města 
s trvalým bydlištěm. Do této platformy 
se občané museli registrovat, což, jak se 
ukázalo, mnoho občanů odradilo. Přívě-
tivé pro uživatele nebylo ani registrování 
on-line, které požaduje ověřovací PIN 
zaslaný poštou. Proto jsme už v loňském 
roce uvažovali o zapojení našeho nového 

Portálu občana města Říčany. Ten doká-
že u přihlášené osoby prověřit identitu a 
zjistí, zda má trvalé bydliště v Říčanech. 
Situaci svým způsobem nahrála i pande-
mie, kdy i více klientů úřadu začalo zále-
žitosti řešit on-line. 
V loňském roce však bylo možné do 
Portálu občana vstoupit pouze třemi 
způsoby. To se letos změnilo a jednodu-
chý přístup mají i klienti některých bank 
(ČS, KB, ČSOB, Air Bank, MONETA) 
přes takzvanou ověřenou bankovní 
identitu. Proto jsme se tento rok roz-
hodli pilotně vyzkoušet hlasování přes 
Portál občana města Říčany. Pokud se 
tento způsob osvědčí, tak bychom v dal-
ších ročnících hlasovali už pouze přes 
portál. Věříme, že tímto krokem výraz-
ně rozšíříme možnost zapojení vás Ří-
čaňáků do hlasování. Papírové hlasová-
ní bude stále probíhat, ale rádi bychom 
ho nabídli pouze seniorům, kteří nemají 
přístup k PC. Proto apeluji na všechny, 
kdo mají možnost hlasovat on-line, aby 
užívali primárně elektronické hlasová-
ní. Organizování papírového hlasování 
je poměrně složité. Možnost hlasovat 
papírově ponecháme proto pouze v In-

focentru na Masarykově náměstí a v ron-
delu na nádraží.
Jak můžete vstoupit do hlasování přes 
Portál občana města Říčany? Přímý od-
kaz na portál: https://obcan.ricany.cz

Přihlásit se do Portálu občana 
města Říčany je možné několika 
způsoby:
• mojeID
• datová schránka (tu si lze jed-
noduše, rychle a zdarma zařídit na 
CzechPOINTU)
• eIdentita: bankovní identita (pro 
klienty Air Bank, Česká spořitelna, 
ČSOB, KB, MONETA Money Bank)
• eObčanka (pokud je aktivovaný čip, 
je nutná čtečka)

PřekvaPte říčany
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PřekvaPte říčany – velký Projekt Do 2 Milionů

DVOJICE SOUSOŠÍ S LAVIČKAMI 
VÝZNAMNÝCH ŘÍČANSKÝCH FILMAŘŮ
Navrhuje: Otto Hofmann a Ondřej Slanina 

LOKaLITa: Koupaliště Jureček a Marvánek
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro tvorbu a umístění bronzových soch známých fil-
mařů a jejich postav. Sousoší Ota Hofman a Pan Tau 
(Otto Šimánek) a režisér Karel Kachyňa s Tomášem 
Holým alias Jakubem z filmu Setkání v červenci. 
U koupaliště Jureček by bylo umístěno sousoší Ota 
Hofman a Pan Tau. U Marvánku režisér Karel Kachyňa 
s Tomášem Holým. 
Osobnost na lavičce a známá postava z její filmové tvorby 
připomene dva významné filmaře, úzce spjaté s naším měs-
tem. Umělecká díla, zhotovená profesionálními sochaři, 
budou z bronzu. Pro umístění soch byly vybrány oblíbené 
výletní lokality, vyhledávané jak místními občany, tak třeba 
cyklisty a dalšími návštěvníky města. Sochy zvýší atrakti-
vitu města a vnesou umělecký prvek do veřejných prostor.  
Sousoší budou označena QR kódy, které lze využít na po-
hlednicích z Říčan, propojit s webem, sociálními sítěmi 
nebo videem a využít je v rámci zvýšení turistického ruchu 
pro město.

1

Ilustrativní fotografie Švejka 
od ak. soch. Martina Kocourka 

Ukázka „pracov-
ního“ modelu od 
ak. soch. Martina 
Kocourka 
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PřekvaPte říčany – velký Projekt Do 2 Milionů

SINGLETREK ŘÍČANY
Navrhuje: Jakub Uliarcyk

LOKaLITa: Říčanský les 
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro Singletrek. Hovorový název pro terénní cyklistic-
ké stezky. Projekt by měl sloužit nejen všem cyklistům 
od dětí po dospělé jezdce, ale měl by i zvýšit bezpeč-
nost chodců, kteří využívají stávající lesní cesty ve vy-
brané lokalitě. Prioritou jsou cyklisté z Říčan bez roz-
dílu technické úrovně a tomu by byla i přizpůsobena 
obtížnost. Principem je trasa široká do 1 m s jedním 
směrem jízdy o různé obtížnosti, která je odstupňová-
na od víkendových/amatérských jezdců až po pokro-
čilé ridery. Jeho projektování je v současnosti založe-

no na speciální metodice, která cyklistům poskytuje 
maximální zážitek z jízdy při zachování maximální 
možné bezpečnosti v kombinaci s šetrným přístupem 
k přírodě. Myšlenkou zbudování říčanského Sing-
letreku je absence legálního trailu. Hlavním přínosem 
pro Říčany by bylo ulehčení stávajícím pěším stezkám 
a snížení rizika srážky chodce a cyklisty. Možnost za-
traktivnění kola jako dopravního prostředku a ulehče-
ní přírodě, kdy zde volně vznikají ilegální traily v okol-
ních lesích. Odbor životního prostředí a správce lesa 
upozornili při posuzování projektu na to, že Říčanský 
les je již nyní protkán hustou sítí cest a cyklostezek a 
návštěvnost lesa je na své hranici únosnosti. Obávají 
se kolizních situací pěších a cyklistů a zvýšení zájmu 
mimoříčanských návštěvníků.

2
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

NOVÝ MOST PRO PĚŠÍ  
U HOKEJOVÉ HALY
Navrhuje: Vendula Klimešová

LOKaLITa: za hokejovou halou mezi ulicemi V Chobotě 
a Škroupova 
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro vybudování nového bezpečného mostku přes Ří-
čanský potok pro pěší a cyklisty. 
Současná nevyhovující lávka ze železných traverz slouží jako 
propojení z ulic V Chobotě s ulicí Škroupova. Ústí přímo 
k brance parkoviště u zimního stadionu. Lávka je denně vy-

užívána mnoha lidmi a její stav je nevyhovující. Využívána je 
hojně i cyklisty, protože se nachází v blízkosti frekventované 
cyklostezky Do Prahy na kole, která vede ke koupališti Marvá-
nek, a směrem k centru města. 
Na tuto lokalitu za hokejovou halou je zpracována studie, kde 
je také nové přemostění navrženo. Zatím však nebyly uvolně-
ny finanční prostředky na realizaci. V případě vítězného hlaso-
vání by byl realizován tento most jako samostatná stavba.

3

Původní most
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

NOVÉ HRACÍ PRVKY PRO DĚTI – LANOVÉ 
MOSTY NA HŘIŠTI LOĎ - MLÝNSKÝ RYBNÍK 
Navrhuje: Vratislav Valenta

LOKaLITa: Dětské hřiště pod hradem, Říčany
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro nové dětské herní prvky: prolézačky, tobogány a lano-
vé mosty na dětském hřišti Loď pod říčanským hradem u 
Mlýnského rybníka. 
Denně ho využívá mnoho dětí různých věkových katego-
rií. Jedná se o rozšíření stávajícího hřiště, které je přímo u 
cyklostezky z Kolovrat do Mnichovic, spočívající v zavěše-
né prolézací dráze – lanovém mostu s tobogány a pavoučí 
prolézačce, která je také jedním ze vstupů do věže. Vše je 
bezpečné a chráněné proti pádům díky tunelovému tvaru 
lanového mostu. V návrhu je trasa vedena okolo stávajících 
stromů, aby zde byl kontakt s přírodou.  Předběžně projekt 

navrhuje pět věží navzájem propojených lanovými mosty a 
k tomu dva tobogány. Realizace bude v rozsahu takovém, 
aby prostorově odpovídala vybrané lokalitě a financím, 
s dodržením všech potřebných bezpečnostních norem.

4

Současný stav
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

STARÁ NÁVES V RADOŠOVICÍCH  
- ZAHRADNÍ ÚPRAVA VČETNĚ  
VYBUDOVÁNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU
Navrhuje: Vladimír Kořen
LOKaLITa: Stará náves v Radošovicích
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro revitalizaci staré návsi v Radošovicích.
Tato náves je klíčovým historickým místem v Radošovi-
cích, avšak uniká pozornosti z hlediska údržby. Cílenými 
a hlavně citlivými úpravami je možné posílit její podobu. 
V rámci projektu by byla uhrazena studie zahradního ar-
chitekta, který by prověřil úpravy sítí či vhodnost umístění 
malé nádrže - přírodního jezírka či nebeského rybníčku na 

dešťovou vodu, pořízen výsadbový materiál, drobný mo-
biliář a popřípadě uhrazeny náklady s přeložkami, odstra-
něním sloupů, vytvořením nádrže. Součástí projektu by 
bylo také řešení dopravy v klidu.

5
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

6ROZŠÍŘENÍ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ  
ČÁSTI CHODNÍKU V ULICI ROOSEVELTOVA
Navrhuje: Oldřich Schreiber

LOKaLITa: centrum města Rooseveltova ulice u Masa-
rykova náměstí
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro rozšíření a doplnění chybějící části chodníku v uli-
ci Rooseveltova. Nebezpečný úsek, kde chodci vstupují 
do vozovky, by bylo možné řešit dvěma způsoby. Jedním 
řešením je úprava zábradlí, oprava zpevněných ploch a 

instalace ocelového schodiště, trasa by pak nebyla bez-
bariérová. Druhou možností je mírné zúžení komunika-
ce (nyní šířka v místě opěrné zdi cca 7,8 m) a posunutí 
zábradlí na vnější líc stěny, čímž se získá pěší pruh o 
šířce 0,8 - 0,9 m. Ovšem vzniklý chodník by nesplňo-
val parametry plnohodnotného chodníku, jednalo by se 
pouze o rozšíření krajnice. Práce by zahrnovaly i úpravu 
zábradlí v místě vyústění ulice Podskalí. Varianta řešení 
musí být odsouhlasena dotčenými orgány a Středočes-
kým krajem, kterému komunikace patří.

Současný stav
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

7KOLO4UM- KOMUNITNĚ SDÍLENÁ DÍLNA
Navrhuje: Ivana Drbohlavová

LOKaLITa: Garáže ve vnitrobloku na Masarykově ná-
městí, centrum Říčan
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro vybudování komunitně sdílené dílny – KOLO4UM, 
která by se stala místem, kde si lidé předají zkušenosti, 
naváží nové kontakty a dají věcem druhý život.
Toto místo by sloužilo všem kutilům, kteří nemají prostor pro 

opravy či renovace věcí, které by se daly ještě použít. Dílna by 
byla vybavena nářadím, pracovními ponky a vším, co je ne-
zbytné pro kutilství. V této sdílené dílně by se také mohly pořá-
dat různé workshopy a vzdělávací programy pro děti i dospělé.
Úlohou tohoto projektu je také úzce spolupracovat s Ko-
loběhem – charitativním obchůdkem. Rozvíjet v lidech 
povědomí o užitečnosti neplýtvání a nevyhazování věcí, 
které mohou ještě posloužit. I toto je cesta, jak přispět k 
ochraně životního prostředí.
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

8OZELENĚNÍ STĚNY BUDOVY  
1. ZŠ VERTIKÁLNÍ ZAHRADOU  
S VODNÍM 
PRVKEM
Navrhuje: Zdeněk Vávra
LOKaLITa: Masarykovo náměstí,
budova bývalého soudu
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro vertikální zahradu s vodním prvkem, 
který pomůže přirozeně regulovat klima v 
centru města, pomůže zlepšit ovzduší a sní-
žit teplotu v horkých letních měsících.
Rozdíl teplot může být na plášti budovy výraz-
ný. Zeleň pozitivně ovlivní i estetiku veřejného 
prostoru. Celý systém bude napájen dešťovou 
vodou z okapových svodů budovy 1. ZŠ.
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

BEZDRÁTOVÝ OBECNÍ A MOBILNÍ  
ROZHLAS - INFORMAČNÍ  
A VAROVNÝ SYSTÉM
Navrhuje: Matyáš Vávra 

LOKaLITa: po městě
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro informační bezpečnostní systém, který by infor-
moval o aktuálním dění všechny občany v Říčanech.
V rámci projektu by byla vytipována místa, kde by byly 
umístěny tlampače, které by zajistily informovanost 
obyvatel, kteří nevyužívají mobilní aplikace. 
Bezdrátový obecní rozhlas je moderní informační a 
výstražný systém, který přehrává namluvené hlášení, 
varování při mimořádných událostech způsobených 
různými přírodními vlivy nebo činností člověka a dává i 
zpětnou odezvu s připojením mobilní aplikace. 

9
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PřekvaPte říčany – velký Projekt do 2 milionů

10REKONSTRUKCE SCHODIŠTĚ NAD 
MLÝNSKÝM RYBNÍKEM
Navrhuje: David Rozman 

LOKaLITa: Nad Mlýnským rybníkem, Říčany
KaTEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun

HLaSUJTE:
Pro rekonstrukci stávajícího schodiště denně využí-
vaného občany, kteří si zde zkracují cestu směrem k 
Mlýnskému rybníku.
Toto schodiště je spojnicí mezi ulicemi Mlýnská  
a Havlíčkova a je v nevyhovujícím stavu.  Současně  
s touto rekonstrukcí by došlo k renovaci i navazujícího 
chodníku, dále zúžení vozovky a pro zvýšení bezpeč-
nosti chodců by vzniklo také nové přechodové místo 
na hráz Mlýnského rybníku.

Současný stav
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korun

OSVĚTLENÍ ČÁSTI ULICE MOZARTOVA
Navrhuje: Tereza Chalupová
LOKaLITa: ulice Mozartova, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro doplnění solárního osvětlení v části ulice Mozarto-
va, směrem k ulici Bílá.

Tuto část ulice využívají obyvatelé této lokality při cestě na 
autobusovou zastávku Říčany – průmyslový areál. Dále je 
využívána jako dostupná pěší cesta ke komerční zóně na 
Černokostelecké ulici. Hlavním cílem nového osvětlení je 
bezpečnost jak chodců, tak řidičů.

11
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korunPřekvaPte říčany – Malý Projekt Do 500 tisíc korun

VENKOVNÍ FITNESS V CENTRU MĚSTA  
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI FK ŘÍČANY 
Navrhuje:  Jan Vojta

LOKaLITa: areál fotbalového hřiště, 
ulice Škroupova, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro nové veřejně přístupné fitness hřiště, které by vznik-
lo v areálu říčanských fotbalistů v ulici Škroupova.
Navržené posilovací stroje jsou vhodné pro všechny věko-
vé kategorie. Projekt počítá s instalací celkem deseti růz-
ných venkovních fitness strojů, každý stroj bude opatřen 
informační cedulí s doporučením, jakým způsobem a jak 
dlouho na daném stroji správně cvičit. Cvičí mladí i staří, 
zapálení sportovci i náhodní kolemjdoucí. Cvičení na ven-
kovních fitness strojích umožňují nejenom lidské tělo pro-
cvičit, protáhnout, zpevnit tělo celé, anebo některé jeho 
části, ale zároveň cvičení na venkovních fitness strojích 
může mít rehabilitační účinek po náročných operacích 
a zranění končetin. Výhodou oproti obdobným vnitřním 

zařízením je pobyt na čerstvém vzduchu. Obliba a význam 
venkovních workoutových hřišť prudce vzrůstá. K oblibě 
přispěla také pandemie, kdy byla vnitřní fitness centra za-
vřena a venkovní workouty byly jednou z mála povolených 
aktivit na zlepšení fyzické kondice.

12
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korun

13PSÍ LOUKA/HŘIŠTĚ POBLÍŽ ULICE  
5. KVĚTNA
Navrhuje: Tereza Dalešická

LOKaLITa: ulice 5. května, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro výstavbu psího hřiště s překážkami a prolézačka-
mi, klidovou zónou s lavičkami pro majitele psů a koše 
na exkrementy.

Hřiště by mělo být vítaným místem pro volný pohyb, vý-
cvik, výchovu a socializaci psů. Zároveň místem setkání 
jejich dvounohých přátel, kteří zde mohou posedět. Are-
ál nebude oplocen (zatím to ÚP neumožňuje). Navrže-
né umístění je na pozemku č. p. 1405. v blízkosti ulice  
5. května. V dochozí vzdálenosti jsou rodinné domy, síd-
liště Na Kavčí skále a Komenského náměstí.
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PřekvaPte říčany – Malý Projekt Do 500 tisíc korun

VÍCEÚČELOVÉ MOLO  
U KOUPALIŠTĚ JUREČEK
Navrhuje: Roman Zouhar

LOKaLITa: Koupaliště Jureček, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro vybudování víceúčelového mola u koupaliště Jureček.
Molo by sloužilo pro všechny věkové kategorie. Lákalo by nad-
šence pro ranní jógu, rybáře či zimní otužilce. Navržen je také 
přístřešek s lavičkou pro odkládání věcí. Umístění  mola bylo 
vybráno na protějším břehu koupaliště, u lesa.

14

Současný stav
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korun

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA KAVČÍ SKÁLE
Navrhuje: Markéta Dridi 

LOKaLITa: Na Kavčí skále, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro nové dětské herní prvky na hřiště Na Kavčí skále. 

Zastaralé a nevyhovující herní prvky na hřišti u sídliště 
mají svá nejlepší leta dávno za sebou. Hřiště je veřejně 
přístupné a nově by mělo nabídnout širokou škálu no-
vých herních aktivit pro děti různých věkových katego-
rií. Od hraní na písku, přes houpání a klouzání, až po 
prolézačky.

15
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korun

16SPODNÍ ČÁST CHODNÍKU K JUREČKU
Navrhuje: Miroslav Kotrba
LOKaLITa: Část ulice Ke Koupališti od křížení se Za-
hradní po pakoviště
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro výstavbu chodníku ve spodní části ulice Ke koupa-
lišti směrem k Jurečku. 

Nová část chodníku zajistí bezpečný pohyb chodců v lokali-
tě, která je velmi vyhledávaným cílem pro volný čas. Chod-
ník by začínal od ulice Zahradní směrem dolů k parkovišti 
a stání pro separovaný odpad. Jeho celková délka by byla 
100 metrů. Výstavba by zahrnovala i odvod dešťové vody 
strouhou či žlabem do tratoliště a zasakování či odtoku do 
potoka (nyní odchází dešťová voda kanalizací).
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korun

PŘECHOD PRO CHODCE A DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ V KŘIŽOVATCE  
OLIVOVA X ŠEŘÍKOVÁ
Navrhuje: Klára Průchová

LOKaLITa: Křižovatka ulic Olivova X Šeříková
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro realizaci přechodu pro chodce včetně dopravního 
značení v křižovatce Olivova x Šeříková.
Křižovatka se nachází v blízkosti 3. ZŠ U Lesa, kudy 
denně projde mnoho žáků a jejich rodičů. Hlavním dů-

vodem návrhu je zajistit bezpečnost chodců v této lo-
kalitě. Pokud by byl přechod realizován, je třeba kvůli 
rozhledovým podmínkám protáhnout chodník z ulice 
Šeříková na současný pás zeleně v ulici Olivova. Dále 
by bylo třeba přechod „přisvítit“, to znamená zajistit 
sloupy veřejného osvětlení. Celá realizace však závisí 
na schválení Dopravním inspektorátem PČR. Obecně 
platí, že by měla intenzita chodců dosahovat min. 50 
chodců za hodinu.
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PřekvaPte říčany – malý Projekt do 500 tisíc korun

ORIGINÁLNĚ REPREZENTATIVNÍ  
ADVENTNÍ VÝZDOBA  
CENTRA MĚSTA VČETNĚ  
VĚŽE STARÉ RADNICE
Navrhuje: Matyáš Vávra

LOKaLITa: Masarykovo náměstí, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro oživení adventní výzdoby v centru města Říčany. 
Jedná se o nákup reprezentativního adventního, vánočního a novoročního 
osvětlení a ozdob, kterými by bylo ozdobeno Masarykovo náměstí, věž Staré 
radnice a vyústění přilehlých ulic 17. listopadu a Široká. Vánoční výzdoba by 
vnesla slavnostní atmosféru ve sváteční čas do našich ulic a centra města.

18

Vánoční výzdoba 
na Staroměstském 
náměstí v Praze

Vánoční výzdoba  
u radnice ve Vídni
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REKULTIVACE ROZPTYLOVÉ LOUČKY  
NA ŘÍČANSKÉM HŘBITOVĚ
Navrhuje: Lenka Čumpelíková, Jiří Kočí, Jaroslava Keicher 

LOKaLITa: Říčanský hřbitov
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

Pro celkovou rekultivaci stávající rozptylové loučky, 
která je součástí Říčanského hřbitova. 
Hřbitov není jen místo pro zemřelé, ale má sloužit pře-
devším živým a nabízet klidný prostor pro vzpomínání 
a smíření. Rozptylová loučka nabízí návrat popela do 
přirozeného koloběhu, což je jedna z motivací, proč lidé 
rozptyl volí. Navrhovaný projekt si klade za cíl upravit 
rozptylovou loučku na říčanském hřbitově, aby získala 
pietní charakter a byla tak důstojným místem poslední-
ho spočinutí. V rámci rekultivace by bylo realizováno: 
odplevelení a úprava travního porostu, obnovení zavla-
žování, výměna chodníčku, oprava památníku, výměna 

lavičky, umístění pultu z přírodního kamene pro poklá-
dání urny při obřadu. Vytvoření místa pro pokládání 
květin a svíček.

19
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MOBILNÍ LÁVKA NA OSTRŮVEK  
VE VODNÍ NÁDRŽI ROZPAKOV  
A PLOVOUCÍ UKOTVENÉ OSTRŮVKY NA 
NÁDRŽI SRNČÍ
Navrhuje: Zdenek Vávra

LOKaLITa: vodní nádrže Rozpakov a Srnčí, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro rekreační využití ostrůvku vybudovaném ve středu 
nádrže Rozpakov s doplněním o přírodní odpočinkový 
mobiliář i lodní stožár a zřízení umělých plovoucích ukot-
vených ostrůvků v poklidné východní části nádrže Srnčí.
Na ostrůvek na Rozpakově by byla zřízena mobilní sa-

moobslužná plováková lávka, dokola ohraničena lanem 
vedeným sloupky pro větší bezpečí pasažérů. Vodící lano 
by bylo vedeno bezpečněji tělesem lávky.
Odbor životního prostředí namítá, že ostrůvek na Rozpa-
kově vznikl za účelem ponechání divoké přírodě k osídlení 
živočichy a jako klidová zóna. S instalací mobilní lávky je 
zde riziko vandalismu, také by komplikovala každoroční 
výlov ryb, neboť zde hospodaří (chovný rybník) místní ry-
bářské sdružení.

20
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ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY  
V ULICI NA OBCI
Navrhuje: Oldřich Schreiber

LOKaLITa:  ulice Na Obci
KaTEGORIE:  malé projekty do 500 
tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro zřízení autobusové zastávky Na 
Obci, jejíž přesné umístění by bylo 
předmětem projektu, který je nutné 
zpracovat. 
Následné schválení dotčenými orgány 
však není možné předjímat. Jezdí tudy au-
tobus městské dopravy číslo 1 a autobusy 
integrované dopravy č. 494 a 496. Cestu-
jící zde také využívají obchod u Václava a 
klubovnu. Nachází se zde také velice ob-
líbené dopravní hřiště s dětským hřištěm  
a velké parkoviště Pod hradem.

21

28 texty.kuryr@ricany.cz



PřekvaPte říčany – Malý Projekt Do 500 tisíc korun

22SAUNA NA MARVÁNKU
Navrhuje: Petr Doležel

LOKaLITa: Koupaliště Marvánek
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun

HLaSUJTE:
Pro realizaci sudové sauny na koupališti Marvánek.
Sauna bude vytápěná kamny na dřevo. Zamluvení sauny 

bude jednoduché v rezervačním systému sportovišť měs-
ta. Navržená sauna by byla rozdělena na část saunovací 
a odpočívárnu s převlekovou místností. Osvěžení uživa-
telům nabídne koupaliště Marvánek. Saunovací cyklus v 
délce tří hodin na samotné roztopení sauny a saunování. 
Osvětlení na fotovoltaický panel by bylo nezávislé na ener-
giích.

Vizualizace

Navrhované řešení
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PŘÍRODNÍ SPORTOVNÍ  
HŘIŠTĚ PLAVÍNOVÁ
Navrhuje: Tomáš Havlík, Karel Konečný
LOKaLITa: Ulice Plavínová, Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun

HLaSUJTE:
Pro dobudování sportovního hřiště v ulici Plavínová.
Hlavním cílem tohoto projektu je zachování přírodního 
vzhledu a doplnění herních prvků pro děti různých věko-
vých kategorií. Dětské hřiště by mělo travnatý povrch, na 
kterém by se nacházely tyto herní prvky: fotbalové branky, 
basketbalový koš, venkovní ping-pong, dětská lanovka 
(která využije nerovného povrchu na okraji hřiště) a tram-
polína, zabudovaná v zemi. Hřiště bude veřejně přístupné 
pro širokou veřejnost. Primární cílovou skupinou jsou ale 
děti z nejbližšího okolí. Využívat by ho mohly i děti z nově 

stavěné školky Větrník. V současné době v nejbližší lokali-
tě plánovaného hřiště bydlí přibližně 300 obyvatel. Žádné 
podobné sportoviště se v okolí nyní nenachází. V návrhu 
je také navrženo oplocení či umístění sítě na severní straně 
hřiště. Obyvatelé by uvítali také ohniště u nedalekého poto-
ka Rokytka. Momentálně se na tomto hřišti nachází fotba-
lové branky, které jsou ve špatném stavu.

PřekvaPte říčany – Malý Projekt Do 500 tisíc korun
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24SVOBODA PŘÍRODĚ  
– BEZZÁSAHOVÁ ÚZEMÍ U ŘÍČAN
Navrhuje: Vladimír Kořen
LOKaLITa: Říčany
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun

HLaSUJTE:
Pro vytipování a vyhlášení lokalit, kde by vznikla bez-
zásahová území.
 Říčany nemají žádné území, které by bylo z přírodního 
hlediska mimořádné. Nejsou tu rezervace, významné 
přírodní památky. Navíc tlak rozrůstajícího se města 
vede k čím dál větším zásahům do krajiny v okolí města. 
Projekt navrhuje vytipovat, připravit, vyhlásit, označit 
a sledovat několik bezzásahových oblastí v majetku 
města. Město by se vzdalo jakýchkoli plánů na využití 
či hospodaření v daném místě, lokality by byly vyňaty 
z honiteb, hospodářských plánů či turisticky atraktiv-
ních aktivit. Lokality by se ponechaly jen přírodním 
vlivům, veřejnost by tyto procesy jen sledovala v pře-
dem připravených trasách. Pro tuto aktivitu lze vyčlenit 
část lesa, lučních porostů, mezí, remízů, mokřadů či 
vodních toků v majetku města. Náklady budou spoje-
ny především s administrací, biologickým průzkumem 

a vytipováním nejvhodnějších míst, přípravou území, 
označením území a informační kampaní. Ostatní zařídí 
příroda sama.

31



RYBY DO NÁVESNÍCH NÁDRŽÍ  
A MALÝCH TOKŮ
Navrhuje: Vladimír Kořen
LOKaLITa: V Říčanech
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun

HLaSUJTE:
Pro projekt, který navrhuje posílit biodiverzitu 
v Říčanech.
V Říčanech jsou vodní plochy, na nichž nehospodaří rybáři 
sportovní ani produkční. Jde kupříkladu o návesní či obecní 
rybníčky v Jažlovicích, Pacově nebo Kuří. Městem také pro-
tékají potoky, které nejsou z hlediska rybářství využívány, ale 
jsou příležitostí pro vybudo-
vání tůní a pro obnovu jejich 
biodiverzity. Právě tato voda 
může znovu dostat svůj pří-
rodní charakter. Projekt by 
tedy řešil aktivity na posílení 
druhové pestrosti, nákup 
rybí obsádky pro městské 
nádrže, na nichž neprobíhá 
intenzivní rybaření, jsou v 
hledáčku maximálně dět-
ských rybářů. Jde zejména o 
posílení biodiverzity a dru-
hové pestrosti takovými dru-
hy ryb, které se z české pří-
rody velmi rychlým tempem 
ztrácejí právě proto, že se 
jim rybáři hospodářsky ne-
věnují. Zejména jde o malé 

druhy ryb – slunka obecná, karas obecný, hrouzek obecný, 
piskoř pruhovaný, mřenka obecná, hořavka duhová, střevle 
potoční, jelec proudník, mník jednovousý, okoun říční, lín 
obecný, úhoř říční či pstruh obecný. Po konzultaci s rybáři a 
státní ochranou přírody by se v rámci projektu během tří let 
stanovila optimální skladba, provedly by se nutné úpravy na 
potocích, nakoupila násada rybích druhů a vysadila by se do 
zmíněných vod. Z vybraných nádrží by se staly dětské revíry 
a součástí projektu by byla i výchova mladých rybářů v rámci 
rybářského kroužku.
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26ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH KOL KE  
SDÍLENÉMU VYUŽITÍ O ELEKTROKOLA
Navrhuje: Matyáš Vávra
LOKaLITa: po městě
KaTEGORIE: malé projekty 
do 500 tis. korun

HLaSUJTE:
Pro rozšíření sdílených kol o elek-
trokola.
Na stávajících stanovištích by bylo 
možné zapůjčit sdílená elektrokola, 
která mají středový motor a vymě-
nitelnou baterii. Takové kolo ujede 
na jedno nabití 65 kilometrů s max. 
rychlostí 25 km/h. Kola je možné za-
parkovat pouze na určených parko-
vacích stanicích, které jsou viditelně 
označené na místě i v aplikaci - na 
jiných se nedá ukončit v aplikaci jíz-
da. Kola by sloužila nejen občanům, 
ale i návštěvníkům našeho krásného 
města.
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BEZKONTAKTNÍ DEZINFEKČNÍ  
STOJANY NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH
Navrhuje: Zdeněk Vávra
LOKaLITa: na veřejných místech po městě
KaTEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

HLaSUJTE:
Pro umístění bezkontaktních dávkovačů na celo-
denně veřejně přístupných místech.
Bezkontaktní IR senzor detekuje přiložení rukou bez nut-
nosti jakéhokoliv mechanického zásahu a stojan odesílá no-

tifikace o náplni i případné poruše. Napájení by bylo řešeno 
z vestavěné baterie dobíjené solární energií bez potřeby pří-
vodu elektřiny a nijakých stavebních úprav. Dávkovače bu-
dou plněny kvalitním, tuzemským, dezinfekčním roztokem 
s příjemnou vůní.
Navrhovaná místa jsou: dva stojany u vlakového nádraží, je-
den v ulici 17. listopadu a dva na Masarykově náměstí.

27
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HLASUJTE 
od 15. do 30. 6. 2021

l Řídím Říčany  
– registrovaní přes 
zvací e-mail, 

l Portál občana  
města Říčany,

l Osobně v Turistickém 
informačním centru 
na Masarykově náměstí 
a v rondelu 
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