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HLASOVÁNÍ V RÁMCI PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 
KAŽDÝ OBČAN MĚSTA SEDLČANY (OSOBA STARŠÍ 15 LET, KTERÁ TOHOTO VĚKU DOVRŠILA 

NEJPOZDĚJI 15. KVĚTNA 2020, A MÁ TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE MĚSTĚ SEDLČANY VČETNĚ 
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ) MÁ PRÁVĚ JEDEN HLAS, KTERÝ MŮŽE VYBRANÉMU PROJEKTU PŘIDĚLIT. 

NA VÝBĚR HLASOVÁNÍ MÁ ZE DVOU FOREM (VOLÍ POUZE JEDNU): 

1. Hlasování formou SMS 
a) Registrace hlasujícího 

 Registrace pro hlasování je umožněna od 15. dubna do 29. dubna 2020 včetně 

 Registraci do systému, který umožňuje hlasování, provedete tak, že odešlete SMS ve tvaru  

REGISTRUJ ROZPOCET JMÉNO PŘÍJMENÍ SEDLCANY ULICE ČP EMAIL (př. Registruj rozpocet Jan Novák 

Sedlcany Nám. T. G. Masaryka 32 jan@novak.cz) na telefonní číslo 318 822 742. Lze používat malá i velká 

písmena i diakritiku (vyjma slov ROZPOCET a SEDLCANY, ty musejí být v SMS bez diakritiky) 

 Po úspěšné registraci Vám přijde potvrzující SMS 

b) Vlastní hlasování 

 Hlasování bude probíhat od 4. května do 15. května 2020 

 V den, kdy začíná hlasování v rámci participativního rozpočtu, Vám přijde SMS s informací o tom, že je 

možné hlasovat. Každý hlasující má právě jeden hlas, který může v rámci hlasování udělit. Započítává se 

pouze hlas první, ostatní případné hlasování ze stejného registrovaného telefonního čísla bude systémem 

odmítnuto (nezapočítáno) 

 Hlasování probíhá formou SMS ve tvaru HLAS ČÍSLO DANÉHO PROJEKTU (př. ROZPOCET 10) na telefonní 

číslo 318 822 742. Konkrétní přidělená čísla projektů, o kterých se bude hlasovat, budou uveřejněna 

na internetových stránkách města (www.mesto-sedlcany.cz) a na Facebookovým profilu města Město 

Sedlčany 

 Po úspěšném přidělení hlasu Vám přijde potvrzující SMS 

2. Hlasování osobně, papírovou formou 
 Hlasování bude probíhat od 4. května do 15. května 2020 včetně v upravené pracovní době Podatelny 

Městského úřadu Sedlčany, která se nachází v budově radnice č. p. 32. Hlasování je možné (Pondělí 8:00 

– 16:00, Úterý 8:00 – 15:00, Středa 8:00 – 16:00, Čtvrtek 8:00 - 15:00, Pátek 8:00 – 14:00) 

 Zájemce o hlasování se osobně dostaví na Podatelnu, která se nachází na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32 

(budova radnice). Zde mu bude, po jeho ověření (na základě platného dokladu s fotografií), umožněno 

hlasovat vyplněním formuláře. Každý hlasující má právě jeden hlas 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Hlasující v rámci participativního rozpočtu výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (Jméno, příjmení, ulice, 

číslo popisné, email, telefonní číslo) pro účely ověření oprávněnosti hlasovat v rámci participativního rozpočtu města 

Sedlčany. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje hlasující nejdéle po dobu vlastního hlasování a zpracování 

výsledků z tohoto hlasování (nejdéle do 8. června 2020). Následně budou jeho osobní údaje vymazány bez náhrady.  

Současně hlasující bere na vědomí, že může vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje 

zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům 

a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností 

o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 


