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PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NÁVRHU PROJEKTU 

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE 

Jméno a příjmení navrhovatele: 

Datum narození1: 

Adresa bydliště navrhovatele: 

 

Adresa trvalého pobytu (pokud se liší): 

 

Kontaktní e-mail: 

Kontaktní telefon: 

GARANTI2 NÁVRHU PROJEKTU 

Jméno a příjmení garanta: 

Datum narození garanta: 

Adresa trvalého pobytu garanta: 

Kontakt: 

 

 

NÁVRH PROJEKTU 

Název: (Úderný a jasný, bude Váš návrh provázet až do hlasování.) 

Místo realizace návrhu: (Adresa, číslo dotčeného pozemku.) 

 

 

 

 
1 Návrhy projektů je možné podávat od 15 let věku. 
2 Garanti návrhu projektu musí mít trvalé bydliště města Bruntál starší 18 let. 



 
Participativní rozpočet města Bruntál 

 

 

Krátká anotace návrhu: (Krátký a výstižný popis návrhu projektu, který bude použit pro jeho 

propagaci. Max. 500 znaků.) 

 

 

 

Odůvodnění: (Co nejpřesnější odůvodnění návrhu projektu, jakou situaci Váš návrh projektu 

řeší, čím bude přínosný. Max. 2000 znaků.) 

 

 

 

Popis: (Co nejpřesnější popis návrhu projektu, aktivit, prvků, způsobů realizace apod. 

Max. 2000 znaků.) 

 

 

Předpokládané náklady3: (Pokuste se odhadnout, kolik Váš návrh bude stát. Můžete se pokusit 

oslovit možné dodavatele. Můžete zkusit popsat konkrétní položky, které Váš návrh obsahuje a 

odhadnout jejich cenu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Předpokládané náklady obsahují náklady jak na realizaci projektu, tak na jeho následnou údržbu. Navrhovatel 
si může udělat ke zjištění návrhů průzkum, například u dodavatelů služeb, požadovaných komponentů či u 
realizátorů projektů. Související náklady jsou náklady, bez kterých se realizace projektu neobejde. 
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Datum a místo podpisu: 

 

Podpis navrhovatele4: 

 

 

 

Přílohy: 

Ilustrativní fotografie/obrázek (povinná příloha) 

Další přílohy: (nepovinné – vizualizace, výkresy, fotodokumentace atd.) 

 

 

Nezapomeňte se do aplikace přihlásit, hlasovat totiž může pouze registrovaný a 

přihlášený uživatel. 

• Přihlaste se (!) do platformy PinCity. (Nestačí jen otevřít platformu.) 

Všechny poskytnuté údaje podléhají Ochraně osobních údajů a GDPR. 

• V hlavním menu PinCity zvolte položku Participativní rozpočet 

• Vyberte si projekt, pro který chcete hlasovat. 

• Hlasujte tak, že kliknete na symbol „Hlasování“ u projektu, kterému chcete dát hlas. 

 

 
4 Podpisem navrhovatel souhlasí se zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby 
Města Bruntál, pro komunikaci s navrhovateli a nebudou poskytovány dalším osobám. 

https://bruntal.redesign.pincity.cz/login
https://bruntal.redesign.pincity.cz/upload/Participativni%20rozpocet/Informace%20o%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20Participativn%C3%AD%20rozpo%C4%8Det.pdf
https://bruntal.redesign.pincity.cz/participativni-rozpocet/2021

