
   
 

MČ Praha 21 vyhlašuje Soutěž o nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno, balkón 

v Újezdě nad Lesy 

 

Soutěž pro občany bude probíhat od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, kdy podstatou soutěže je 

motivovat občany o péči předzahrádek, zahrádek, okolí domu a zkrášlovat si svá okna a 

balkóny květinami. 

 
Podmínky soutěže 

Soutěž se vyhlašuje ve 2 kategoriích: 

1. kategorie - Rozkvetlé okno, balkón  

2.  kategorie - Úprava předzahrádky/zahrádky a okolí domu 

 

Přihlášení do soutěže 

Do soutěže je možno se přihlásit v termínu od 1. 5. – 30. 9. 2012 prostřednictvím: 

e-mailu: iva.hajkova@praha21.cz, 

telefonu na odbor školství, kultury a MA21 ÚMČ Praha 21, tel. 281 012 928, 

osobně na odboru školství, kultury a MA21 ÚMČ Praha 21na adrese Staroklánovická 260, 

Praha 9 – Újezd nad Lesy s tím, že do přihlášky je třeba uvést, do jaké kategorie se občan 

hlásí, označení místa, které je přihlášeno do soutěže (název ulice s určením čísla popisného) 

a dále své bydliště.   

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci úřadu a členové hodnotící komise. 

Po skončení soutěže, tj. po 30. 9. 2012 se sejde hodnotící komise, která vybere v každé 

kategorii vítěze. Vítězům budou následně předány ceny starostou MČ Praha 21.  

 

Věříme, že se přihlásí hodně našich spoluobčanů, a že tato soutěž bude pro všechny inspirací 

k lepšímu vzhledu naší městské části.    

 

Podmínky soutěže: 

 

1. Rozsah druhové pestrosti rostlin, barevnost květu či skladba jsou plně v kompetenci 

soutěžícího. 

2. Po přihlášení do soutěže je nutné doložit nejméně 3 fotografie v jejím průběhu. 

V případě, že přihlášený nebude moci fotografie sám pořídit, může o jejich zhotovení 

požádat přímo kontaktní osobu. 

3. Občané se mohou přihlásit do všech kategorií vyhlášených pro občany, tj. kategorie 1 

a 2. 

4. V každé kategorii může být přihlášenému udělena pouze jedna cena. 

5. Zelené pásy u komunikací není možné osazovat tak, aby rostliny zasahovaly do 

bezpečného rozhledu v křižovatce (v případě potřeby je možno konzultovat s vedoucí 

odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 JUDr. Vladimírou Kozákovou). 

  

Složení odborné komise pro hodnocení soutěže: 

 

1. Zástupce sponzorů 

2. Zástupce odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 

3. Zástupce neziskového sektoru 

4. Zástupce Zastupitelstva MČ Praha 21 



   
 

 

Způsob hodnocení: 

 

- Komise bude hodnotit zejména celkový vzhled, dojem a nápaditost. 

- Hodnocení bude prováděno na základě předložených fotografií a následným hodnocením 

komisí na místě. 

 

Vyhodnocení bude zveřejněno do konce října 2012 a jednotliví výherci budou s výsledky 

seznámeni. 

Předání cen proběhne v měsíci listopadu starostou MČ Praha 21. 

 

Kontaktní osoba:  

Iva Hájková, odbor školství, kultury a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 21 

 

 


