
 
  

 
 
 

Pokyny pro hlasování  
o nejlepší projekt PaRo Boskovice 2022 

 

 
Hlasování občanů o nejlepší projekty proběhne od 1. září do 30. září 2022.  
 

Zásady hlasování 
 Hlasovat může každý občan města Boskovice. 

 Termín pro zahájení a ukončení hlasování je od 1. 9. do 30. 9. 2022.  

 Každý občan města Boskovice může k hlasování využít 1 hlas. 

 Přesná pravidla hlasování budou zveřejněna v dostatečném předstihu před zahájením hlasování, řešení 
bude nastaveno mj. i v návaznosti na počet přihlášených projektů.  

 Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s Pravidly PaRo Boskovice 2022. 
 
Pozn. Město Boskovice si vyhrazuje právo při zjištění manipulace s hlasy projekt vyřadit nebo požádat 
navrhovatele o vysvětlení.  
 
 

Způsoby hlasování: 
 V PÍSEMNÉ podobě vhozením anketního lístku opatřeného vlastnoručním podpisem do sběrného 

boxu v budově Městského úřadu Boskovice, Masarykovo nám. 4/2. 

 V ELEKTRONICKÉ podobě po přihlášení (registraci) na webových stránkách PinCity. 
 

Písemně 

Anketní lístek pro písemné hlasování o nejlepší projekt PaRo Boskovice 2022 bude zveřejněn v zářijovém vydání 
Boskovického zpravodaje, anketní lístky budou k dispozici na podatelně Městského úřadu Boskovice v budově 
na Masarykově náměstí 4/2. Ke stažení bude anketní lístek k dispozici na webové platformě PinCity na adrese: 
https://boskovice.pincity.cz/.  
Pro hlasování bude možné použít i kopii originálního anketního lístku. 
 

POSTUP při písemném hlasování: 
 V anketním lístku označte 1 projekt, kterému chcete dát svůj hlas. 

 Vyplňte požadované údaje. 

 Podepište. 

https://boskovice.pincity.cz/


 Anketní lístek vložte do sběrného boxu PinCity, který bude umístěn v zádveří budovy Městského úřadu 
Boskovice na Masarykově náměstí 4/2 a přístupný v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 17.00 
hodin, v neúřední dny (úterý, čtvrtek a pátek) od 8.00 do 14.00 hodin. 

 

Elektronicky 

Elektronicky může hlasovat pouze občan města Boskovice registrovaný a přihlášený na webové platformě 
PinCity na adrese https://boskovice.pincity.cz/ 
Pozn. Na stránky PinCity se také dostanete přes webové stránky města Boskovice www.boskovice.cz kliknutím 
na odkaz PinCity. 
 

Jak se registrovat do platformy PinCity 
Po spuštění PinCity zvolte na titulní straně záložku Účet – Registrace (v pravém horním rohu) 
 

 
 

Registrovat se můžete 3 způsoby: 
1. Přes svůj profil na sociální síti Facebook (stačí být přihlášen na FB) 
2. Přes svůj e-mailový účet na Google – účet má podobu  XXXX@gmail.com. Musíte být na účtu přihlášeni. 
3. Vyplněním registračního formuláře PinCity – pro registraci vyplňte všechny požadované údaje 

 
Pokud se registrujete přes formulář (obrázek vlevo), budete 
informováni o tom, že pro dokončení registrace musíte 
potvrdit odkaz v kontrolní zprávě, která vám přišla na e-
mail uvedený v registračním formuláři. 
 
Po úspěšné registraci se již můžete do platformy PinCity 
přihlašovat zadáním e-mailu a hesla, které jste uvedli při 
registraci.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POSTUP při elektronickém hlasování na platformě PinCity 
 Přihlaste se (!) do platformy PinCity. (Nestačí jen otevřít platformu.) 

 V hlavním menu PinCity zvolte položku Participativní rozpočet 

 Vyberte si projekt, pro který chcete hlasovat 

 Zvolte „Dát hlas“ 
 
 

Kontaktní osoba 
V případě nejasností můžete oslovit kontaktní osobu, kterou je 
Ing. Aneta Sedláčková, e-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz, telefon: 516 488 627 

https://boskovice.pincity.cz/
mailto:XXXX@gmail.com
mailto:aneta.sedlackova@boskovice.cz

