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1. Představení fází
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1. FÁZE
březen - květen

2. FÁZE 3. FÁZE

veřejnost odbory

➢ sběr Projektových záměrů formou online 
formuláře (příloha č. 2 Metodiky) – od 5. 
března 2022

https://strategieprodesitku.cz/blog/mate-
napad-na-projekt-desitky-pro-rok-2022/

➢ vyplňování Karet projektů s vyplněnými 
hodnotícími kritérii v Kanboardu (Příloha 
č. 4 a Příloha č. 5 Metodiky) – od 22. 
března 2021

➢ sumarizace projektových záměrů 
veřejnosti (provádí OSRP a předává 
gesčnímu odboru)

https://strategieprodesitku.cz/blog/mate-napad-na-projekt-desitky-pro-rok-2022/


1. FÁZE 2. FÁZE
červen-červenec

3. FÁZE

veřejnost odbory

➢ prioritizace navrhovaných projektů 
(online)

➢ vyhodnocení Karet projektů Odbornou 
skupinou pro strategii

➢ vytvoření zásobníku projektů



1. FÁZE 2. FÁZE 3. FÁZE
září - prosinec

veřejnost odbory

➢ projednání AP 2022 s veřejností
➢ vytvoření AP 2022 a jeho projednání s radními

➢ návrh AP 2022 projednán v Odborné skupině pro 
strategii

➢ vytvoření 2. verze AP 2022 po zapracování podnětů 
veřejnosti a odborů

➢ projednání v komisích a výborech

➢ schválení AP 2022 s rozpočtem v RMČ a ZMČ



Harmonogram

březen - květen

březen - duben květen

červen 

červenec 

listopad

prosinec

sběr námětů od 
veřejnosti, 
akciových 
společností a  
příspěvkové 
organizace MČ 
P10

vyplňování Karet 
projektů odbory s 
vyplněnými 
hodnotícími kritérii v 
Kanboardu

sumarizace 
námětů 
od veřejnosti
vytvoření 
projektových 
karet odbory 

vyhodnocení Karet 
projektů Odbornou 
skupinou pro strategii

vytvoření 
Zásobníku 
projektu

vytvoření 2. verze AP 
2022 po zapracování 
podnětů veřejnosti a 
odborů

projednání AP 2022 s 
veřejností

září 

říjen

projednání AP 
2022 s rozpočtem 
s radními

projednání AP 
2022 s rozpočtem 
v komisích a 
výborech

projednání AP 
2022 s rozpočtem 
v RMČ a ZMČ

hlasování veřejnosti o 
projektech

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3



Společně naplňujeme vizi Prahy 10 
pro dalších 10 let

Děkuji za 
pozornost


