
                                                                                                 
 

NÁVRH PROJEKTU 
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2019 

NÁZEV PROJEKTU 
 

 

I. O ŽADATELI 

1. Jméno a příjmení: 
 

2. Adresa bydliště:  

3. Telefon:  

4. E-mail:  

II. POPIS NÁVRHU PROJEKTU 

1. 
Místo realizace návrhu – přesné určení místa, kde se 
projekt má realizovat (místo, ulice, č. pozemku, č. 
popisné) 

 
 
 
 
 
 

2. 
Popis návrhu (popište, proč návrh předkládáte, proč 
by měl být realizován, k čemu přispěje, kdo z něj bude 
mít prospěch) Srovnejte současný a zamýšlený stav. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Předpokládané náklady celkem včetně DPH (pro 
zpracování rozpočtu vyplňte jednoduchý formulář 
rozpočtu) 

 
 
 
 

4.  
Přílohy (přiložte zákres do mapky, fotografie, nákres 
řešení či další podklady, které vystihují Váš záměr). 

 
 
 
 
 

 
 
 

otočte stránku 



                                                                                                 
 

Jaká kritéria musí projekt splňovat? 
 

a. Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let se vztahem k Mariánským Lázním. (Nemusí se 

jednat o osobu s trvalým bydlištěm ve městě). 

 

b. Každý navrhovatel může podat jeden návrh. 

 

c. Projekt musí být na území města, v případě umístění na soukromém pozemku musí být přístupný 

veřejnosti a je potřeba doložit písemný souhlas majitele. 

Ověření majetkoprávních vztahů a určení parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line 

databáze, např. https://www.cuzk.cz/ 

 

d. Kategorie projektů: 

I. 100-300 tisíc  

II. 50-100 tisíc 

III. 0-50 tisíc 

 

e. Projekt nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, náboženského či 
politického charakteru.Projekt by se neměl týkat údržby či opravy chodníků a komunikací (možno 
podat přímo na odbor Investic a dotací). 
 
 

Úplné znění pravidel naleznete na webových stránkách https://www.zdraveml.cz/pravidla-paro-ml/ 
 
 
 

Kam a jak se návrh předkládá?  

 
Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele. 
 

Písemná forma: 
Vyplněný formulář odevzdat na podatelně města Mariánské Lázně v uzavřené obálce označené nápisem 
„Tvoříme město společně “ na adresu:   Město Mariánské Lázně 
      Podatelna 

Ruská 155 
353 01 Mariánské Lázně 
 
 

Elektronická forma: Vyplněný formulář na webových stránkách https://www.zdraveml.cz/paro, se všemi 
náležitostmi, které jsou požadovány. 
 
 

Kdy můžu svůj projekt přihlásit?  

Podávat návrhy je možné od 1.října až do 31. října 2019 

 

 

otočte stránku 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAVRHOVATELE 

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Informace podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro navrhovatele 

projektů do participativního rozpočtu města Mariánské Lázně  

▪ Správce: Město Mariánské Lázně 
Ruská 155 
353 01 Mariánské Lázně 
Datová schránka: bprbqms 
Tel.: +420 354 922 111 (automat) 
E-mail: epodatelna@muml.cz  
 

▪ Pověřenec pro 
ochranu osobních 
údajů: 

PhDr. Vladimír Bervida 

Tel.: +420 354 922 444 

E-mail: vladimir.bervida@muml.cz 

Subjekty údajů: 
Navrhovatelé projektu do participativního rozpočtu města Mariánské Lázně a 

jejich zástupci 

  

 
▪ Město Mariánské Lázně  zpracovává následující osobní údaje výše uvedených subjektů údajů:  

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a email 

▪ Město Mariánské Lázně zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele a komunikace s ním, 
na základě nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů 
podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo 
základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejněny. 
 

▪ Doba uložení: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 5 let od 
ukončení hlasování o realizaci projektu. 

▪ Informace o právech subjektů údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na 
výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na námitku vůči zpracování, právo  
na přenositelnost a právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 
▪ Příjemce osobních údajů: správce osobní údaje nikam dále nepředává. 
 
▪ Při zpracování výše uvedených osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.  

 

▪ Ke zveřejnění osobních údajů při prezentaci projektů dojde pouze s písemným souhlasem navrhovatele.  
 
                    Souhlasím se zpracováním osobních údajů  
 
 
V Mariánských Lázních dne : _____________    Podpis : ____________________ 
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