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Aplikace pro hodnocení projektů byla vytvořena ve spolupráci 

Odboru strategického rozvoje – oddělení koncepcí  

a společností Metropolnet a. s. 

 

Aplikací hodnocení projektů město Ústí nad Labem rozšiřuje možnost aktivního 

zapojení veřejnosti při strategickém plánování města a umožňuje občanům 

„vybírat projekty“, které by měly být v dalších letech ve městě realizovány.  

Výběrem projektových záměrů můžete přispět např. ke zvyšování kvality 

životního prostřední, rozvoji území města, úpravě veřejných prostorů, renovaci 

veřejných budov, ale i řešení opomenutých problémů ve městě. 

Vyhodnocení výsledků bude uveřejněno na webu Strategie rozvoje města  

a na oficiálním webu města Ústí nad Labem. Časový termín ukončení přístupu  

do aplikace hodnocení projektů bude uveřejněn v aktualitách na webových 

stránkách. Vyhodnocení bude vyjádřeno seznamem projektů s bodovým 

hodnocením.  

Vybrané projekty s nejvyšším počtem hlasů budou předloženy vedení města Ústí 

nad Labem jako doporučené projekty k zařazení do Akčního plánu na příslušný 

rok.   
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1. KDE HODNOCENÍ PROJEKTŮ NAJDU? 
Hodnocení projektů je dostupné z webu Strategie rozvoje města www.strategie-

usti.cz  sekce (JAK SE MOHU ZAPOJIT). 

 

 

2. JAKÉ  FUNKCE HODNOTITELI APLIKACE NABÍZÍ? 
Vyfitrování projektů podle: 

- evidenčního čísla (EČ), 

- názvu, 

- místa, 

- ceny (v Kč), 

- oblasti, 

- popisu.  

Po kliknutí na název projektu se vám zobrazí podrobnější popis projektového 

záměru.  

 

http://www.strategie-usti.cz/
http://www.strategie-usti.cz/
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3. JAKÝM ZPŮSOBEM PŘIŘADÍTE PROJEKTU HODNOCENÍ?
Na pravé straně (z vašeho pohledu) se nachází lišta s prázdnými „zaškrtávacími 

okénky“.  

Vybraný projekt  se zanese do aplikace zobrazující počet ohodnocených projektů 

zakliknutím „zaškrtávacího okénka“ u příslušného projektu. Každý z vybraných 

projektových záměrů získá 5 bodů. Po zaškrtnutí vybraných projektů klikněte na 

tlačítko „Odeslat hodnocení“. 

4. KOLIK PROJEKTŮ MOHU VYBRAT?
Aplikace umožňuje vybrat maximálně 5 projektů z každého městského „obvodu 

Ústí nad Labem“. 

Důležitá poznámka: u některých projektových záměrů je uvedeno více než jedno 

místo realizace projektu např. MO Město, MO Neštěmice, MO Střekov. V tomto 

případě je hlas hodnocení poměrně rozdělen mezi všechny místa realizace či 

„jednotlivé obvody“.  
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Na levé straně (zvašeho pohledu) naleznete „Počítadlo hodnocení projetů“, 

které vás upozorňuje na počet vybraných projektů za „jednotlivé obvody“.  

 

V případě překročení stanoveného maxima 5 projektů pro každý městský 

obvod, vám aplikace neumožní „Odeslat hodnocení“.  

Důležité sdělení: v tomto případě kliněte na tlačítko „Vybrané projekty“ a z vámi 

vybraného seznamu projektů odškrtněte potřebný počet projektů. Stejné tlačítko 

můžete použít i pro poslední kontrolu vámi vybraných projektů před stisknutím 

tlačítka „Odeslat hodnocení“. Pokud  
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Po zmáčknutí tlačítka „Reset filtrů a řazení“ dojde k vymazaní vašeho vybraného 

seznamu projektů.  Váš výběr projektů můžete začít od začátku.  

 

5. NA KOHO SE MŮŽU OBRÁTIT, KDYŽ SI NEBUDU VĚDĚT RADY? 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít kontakty dostupné pod touto 

ikonou. 

 

 


