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1. Akční plán: úvodní informace 
 

Akční plán je nástrojem pro implementaci strategie, který slouží systematickému plánování (a 

zpětnému ověřování) způsobu, kterými město usiluje o naplňování svých potřeb. Potřeby města jsou 

definovány ve Strategickém plánu, Akční plán je rozpracovává do konkrétních projektů. Akční plán 

strategického je tedy tvořen projektovými aktivitami ze zásobníku projektů, jejichž nositelem je 

město Nepomuk, seřazenými dle realizace a s uvedenou vazbou na opatření strategického plánu.  

Akční plán má dvě části. Tou první je seznam konkrétních akcí – projektů, na něž mají být v daném 

období v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky (jde tedy o samotný Akční plán). Druhou částí 

je Zásobník projektů - tedy iniciativ, které mají potenciál stát se rozvojovými projekty města, pokud 

orgány města takto rozhodnou. 

V první části Akčního plánu jsou proto uvedeny akce, které jsou schváleny v rozpočtu pro rok 2018. 

Ve druhé části jsou potom uvedeny akce, jejichž realizace je plánována na období let 2018 – 2019. 

Tyto akce ovšem jsou v různé fázi připravenosti, která zásadním způsobem ovlivňuje jejich 

realizovatelnost. Tato část tedy představuje zásobník projektů, který agreguje informace o 

iniciativách v různé fázi rozpracovanosti a přípravy a slouží jako základ pro zpracování Akčního plánu 

samotného. Samostatně jsou potom zpracovány projekty, jejichž implementace se očekává v delším 

časovém horizontu. Jinými slovy, Zásobník projektů je rozdělen do dvou částí: Projekty 

s předpokládanou implementací v horizontu 2018 – 2019 a projekty, jejichž implementace bude 

zahájena nejdříve v roce 2020 a později. 

 

Procesy, kterými je zpracováván a implementován Akční plán, jsou rozpracovány v Příloze č. 4 

Strategického plánu rozvoje města Nepomuk (Implementační rámec). Tento procesní rámec 

formuluje nejen postup při zpracování Akčního plánu, ale také správnou pozici Akčního plánu ve 

standardních procesech řízení města. Obecně je možné uvést, že Akční plán jako takový, tedy 
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projekty, které mají být realizovány, musí být zpracován současně s formulací rozpočtu na následující 

období. Zásobník projektů potom je de facto ekvivalentem investičního výhledu, který formuluje, jaké 

projekty jsou plánovány a v jaké fázi se jejich implementace nachází. Pravidelnou aktualizací 

Zásobníku projektů (a to jak ve smyslu aktualizace stavu projektů v zásobníku, tak i doplňování 

zásobníku o nové iniciativy) tak bude, mimo jiné, docíleno také podrobného monitoringu 

připravovaných projektů. Za využití předepsaných procesů se potom projekty ze Zásobníku budou 

zařazovat do Akčního plánu v procesu zpracování rozpočtu města. 

 

V závěrečné části tohoto dokumentu jsou představeny projekty třetích stran, tj. projekty, jejichž 

implementaci předpokládají jiné subjekty, než Město Nepomuk. Tento seznam je zpracován jako 

informativní – nejde tedy o závazek třetích stran realizovat uvedené aktivity. Přidanou hodnotou 

tohoto přehledu je možnost využívat synergií připravovaných projektů a zabránit případnému 

zdvojování projektů, s podobnými cíli a obsahem. Pokud ale má tento přehled skutečně plnit 

uvedenou roli, je nutné seznam aktivit připravovaných třetími stranami pravidelně aktualizovat. 

 

S ohledem na výše uvedené a načasování zpracování výstupů je nutné upozornit, že tento Akční plán 

je zpracován jako pilotní a slouží k demonstraci postupů a procesů při zpracování Akčního plánu. 

Z tohoto důvodu také není část informací kompletní. Zpracovatel předpokládá, že na základě tohoto 

návodu bude zpracován Akční plán pro období 2019 – 2020 společně s přípravou rozpočtu pro rok 

2019 na podzim 2018. 
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2. Projekty v realizaci v roce 2018 – dle schváleného rozpočtu  

Název projektu  Opatření strategie 
Stručný obsah 
projektu 

Předpokládaná 
realizace 

Očekávaná 
investiční 
náročnost (v 
Kč)  

Předpokládané 
zdroje 

Odhad dopadu 
realizace projektu 
na provozní 
náklady 

 

Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk 

4.2.2 Zajištění 
dostatečných 
parkovacích kapacit 
(zejména na 
sídlištích a v okolí 
školy) 

6 parkovacích míst 
pro MŠ a související 
napojení a přeložky 
(realizace dle této. 
PD) 3Q 2018 2 000 000 rozpočet města    

Stav. řízení 

Propojení vodovodu a prodloužení 
kanalizace v Přesanické ulici 

4.1.2 Systematická 
péče a budování 
vodního řadu, péče 
o vodní zdroje 
4.1.3 Koncepční 
rozvoj kanalizační 
sítě a odstraňování 
nevhodně řešených 
vyústění kanalizační 
sítě v zastavěném 
území do vodotečí … 2018 100 000     

2018: jen 
projektová 
příprava 

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v 
Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku 
do stávající kanalizace v Přesanické 
ulici včetně elektrorozvodů 

4.1.3 Koncepční 
rozvoj kanalizační 
sítě a odstraňování 
nevhodně řešených 
vyústění kanalizační 
sítě v zastavěném 
území do vodotečí před dokončením 2018 1 300 000     

V realizaci 

Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ 
Nepomuk 

4.5.1 Snižování 
energetické 
náročnosti 
veřejných budov a … 2018 250 000   

nový kotel - 
úspora 
provozních 
nákladů 

V realizaci 
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využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 

Dětská hřiště  

3.4.1 Vznik, údržba, 
zvyšování kvality a 
doplňování 
infrastruktury pro 
organizované i 
neorganizované 
sportování a 
volnočasové aktivity 
ve městě, včetně 
vhodných úprav 
veřejných ploch 
(např. obnova 
plácků, drobný 
mobiliář pro 
sportování, atd.)   

2018 a 
každoročně 400 000 rozpočet města    

Průběžná 
realizace 

Obytná zóna na Daníčkách  

4.1.6 Rozvoj a 
zvyšování 
dostupnosti ploch 
pro rezidenční 
výstavbu zainvestování OZ 2018 750 000 rozpočet města    

Projektová 
příprava 

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE 
trubek pro optická vlákna - Nové 
Město, Přesanická 

4.2.6 Budování a 
revitalizace 
infrastruktury pro 
bezmotorovou 
dopravu a podpora 
bezbariérové 
prostupnosti 
městem; vytváření 
podmínek pro 
bezpečnou 
multimodální 
dopravu  
4.1.5 Rozvoj … 2018 3 600 000  rozpočet města   

realizace 
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infrastruktury pro 
optické sítě a 
dostupnosti 
vysokorychlostního 
připojení 
k internetu ve 
městě 

Územní plán Města Nepomuk - … 2018 1 000 000     realizace 

Stavba garáže pro zásahový automobil 
SDH 

3.3.1 Modernizace a 
rozvoj infrastruktury 
pro kulturu, 
společenské aktivity 
a spolkovou činnost 

modernizace stanice 
IZS - zažádáno IROP 
(náhradník) 2018 1 000 000 

dotace IROP 85% 
(projekt mezi 
náhradníky)   

Připraveno 
k realizaci 

Terasa - Nám. A.Němejce 64 

5.1.1 Řízené 
nakládání s 
majetkem města 

zpevnění opěrné zdi a 
úpravy terasy (přístup 
k budově MěÚ) 2018 100 000 

rozpočet města 
(vlastními silami - 
TS)   

Projektová 
příprava 

Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 
552 a 555 

4.5.1 Snižování 
energetické 
náročnosti 
veřejných budov a 
využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 

pokračování 2018 č.p. 
544 a 555 2018 2 500 000 

rozpočet 2018 (z 
největších 
položek)   

V realizaci 

Kanalizace - Dvorec, V Huti 

4.1.3 Koncepční 
rozvoj kanalizační 
sítě a odstraňování 
nevhodně řešených 
vyústění kanalizační 
sítě v zastavěném 
území do vodotečí 

příští stavba přečerp. 
stanice (dtto IA 
Přečerpávací stanice + 
kanalizace - V Huti) 2018 200 000 

rozpočet města 
(event. dotace) 

energetická 
úspora 

Projektová 
příprava 

Rekonstukce budovy - Nepomuk, 
nám. A. Němejce 88 (klub FÉNIX) 

4.5.1 Snižování 
energetické 
náročnosti 
veřejných budov a 
využívání 
obnovitelných 

rekonstrukce objektu 
(kompletní zateplení, 
střešní plášť, vchod) 2018 200 000 (hledání dotace) 

energetická 
úspora 

Projektová 
příprava 
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zdrojů energie 

Rekonstrukce budovy - Nepomuk, 
Nádražní 476 (nebytové prostory) 

5.1.1 Řízené 
nakládání s 
majetkem města … 2018 250 000 rozpočet města   

Realizace 

Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická 

4.2.6 Budování a 
revitalizace 
infrastruktury pro 
bezmotorovou 
dopravu a podpora 
bezbariérové 
prostupnosti 
městem; vytváření 
podmínek pro 
bezpečnou 
multimodální 
dopravu 

1 oboustranný a 1 
jednostranný chodník 2018 100 000 rozpočet města   

Připraveno 
k realizaci 

Rekonstrukce Zelenodolské ulice 

4.2.7 Opatření na 
zajištění 
bezpečnosti a 
plynulosti silničního 
provozu rekonstrukce 2018 4 000 000 rozpočet města   

realizace 

Sál + hostinec Dvorec - nádraží 

3.3.1 Modernizace a 
rozvoj infrastruktury 
pro kulturu, 
společenské aktivity 
a spolkovou činnost  
4.5.1 Snižování 
energetické 
náročnosti 
veřejných budov a 
využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 

pokračování 
rekonstrukce 
(proinvestováno 2,5 
mil. Kč v 1. etapě) 2017/2018 10 000 000 rozpočet města  

bude udržovat 
(základní ú.) 
vysoutěžený 
provozovatel; 
rekonstrukce - 
kvalitní řešení 
(nízkoenergetický 
objekt) - sníž. 
provoz. nákladů; 
pořádání akcí 
města "zdarma"  

realizace 

Výstavba cyklostezek Nepomuk-
Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk 

4.2.4 Budování a 
revitalizace 
cyklostezek a 

akt. zadání DÚR; 
možná příprava 
zadání dalšího stupně 2018 až 2019 2 000 000 rozpočet města   

realizace 
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cyklotras PD v 2018 

Pořízení nákladního automobilu pro 
sběrný dvůr 

4.5.2 Zvyšování 
efektivity 
odpadového 
hospodářství 

Podaná žádost o 
dotaci  2018 500 000 dotace OPŽP 

provoz auta vs. 
neekonomičnost 
stávající techniky 

Žádost o 
dotaci 

Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 

5.1.1 Řízené 
nakládání s 
majetkem města realizace investice 2018 200 000 rozpočet města    

realizace 

Rekonstrukce a modernizace 
spotrovní haly 

3.4.1 Vznik, údržba, 
zvyšování kvality a 
doplňování 
infrastruktury pro 
organizované i 
neorganizované 
sportování a 
volnočasové aktivity 
ve městě, včetně 
vhodných úprav 
veřejných ploch 
(např. obnova 
plácků, drobný 
mobiliář pro 
sportování, atd.) Projektová příprava 2018 100 000 rozpočet města    

Projektová 
příprava 

Klejnot - procházková trasa v 
Nepomuckém lese  

3.4.2 Podpora 
využívání veřejných 
prostranství / 
zelených ploch ve 
městě, 
příměstských ploch, 
cest a míst v krajině 
pro aktivní trávení 
volného času 

Realizace podle 
dotační žádosti 2018 500 000 100% dotace PRV údržba 
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3. Zásobník projektů: Projekty s předpokládaným začátkem realizace v roce 2018 - 2019 

Název projektu  
Opatření 
strategie Stručný obsah projektu 

Předpokládaná 
realizace 

Očekávaná 
investiční 
náročnost (v 
Kč)  

Předpokládané 
zdroje 

Hodnocení 
připravenost 
projektu k 
realizaci

1
 

Hodnocení 
strategického 
významu 
opatření 

Hodnocení 
příspěvku 
projektu ke 
strat. vizi 

Dětské hřiště pod Vinicí 3.4.1  

Vybudování nového 
centrálního dětského 
hřiště dle schválené 
územní studie 2018 až 2019 2 000 000 rozpočet města  0 

3 2 

Obytná zóna Pod Vinicí I.(V 
Korýtkách) 4.1.6  

Komunikace řešeny v 
rámci IA 2018 Dopravní 
a technická 
infrastruktura  v lokalitě 
pod Vinicí 2018 až 2019 20 000 000 rozpočet města  1 

2 3 

Park Pod Vinicí 4.5.5  

Multifunkční parková 
plocha podél Nádražní 
ulice dle ÚS od 2018 dále 5 000 000 rozpočet města  1 

2 3 

Naučně-zábavná stezka 
Nepomuckým lesem 3.4.2  

Klejnot - procházková 
trasa v Nepomuckém 
lese 2018 560 000 dotaze SZIF 2 

3 3 

Chodník v aleji U Sokolovny 4.2.6  
Mlatový chodník  mezi  
alejí a bytovými domy 2018 400 000 rozpočet města  1 

1 1 

Modernizace a rozšíření 
městské sportovní haly 3.4.1  

Modernizace a rozšíření 
městské sportovní haly 
(2018 jen proj. Příprava; 
real.dle rozsahu od 5 
mil. Kč) 2018 a dále 

Realizace 
min. 5 000 

000 
rozpočet města + 
případná dotace 0 

3 2 

Přestavba hasičské 
zbrojnice 5.1.1  

Přestavba hasičské 
zbrojnice 2018   podána dotace?? ? 

2 2 

Dopravní uzel - "Nepomuk 
nádraží" 4.3.2  

dopravní terminál a 
související úpravy 
přednádražního 
prostoru (podána žádost 
do IROPu); v r. 2018 IA 2019 27 500 000 

dotace IROP 85% 
(projekt dosud 
nevybrán) 2 

2 3 

                                                           
1
 Škála pro hodnocení připravenosti: 0: není zpracována projektová dokumentace; 1: zpracována projektová dokumentace, 2: podána  žádost o dotaci, 3: získaná dotace 
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200 000,- Kč 

Kruhový objezd u Normy 
4.2.7  
4.2.6  

sdružená investice s ŘSD 
(město - chodníky) 2019/2020 

500 000 
rozpočet města 
(část chodníky) 1 

1 1 

Nová budova ZUŠ 3.1.1  

Přístavba pavilonu k ZŠ 
dle schválené územní 
studie 2019 až 2022 35 000 000   1 

2 2 

Přeložka silnice 19115 v 
úseku ČSAD-žel. Přejezd ve 
Dvorci (napojení prům. 
zóny) 4.2.1  

viz RM 2018 IA 
Komunikace Průmyslová 
zóna I. (Dvorec) 2019 až 2022 20 000 000 

rozpočet města + 
Plz. kraj 1 

3 3 

Potoční park Mihovka 
3.4.2  
4.5.5  

Přírodě blízké parkové 
úpravy okolí potoka 
Mihovky v zastavěném 
území města 2019 10 000 000 

rozpočet města + 
případná dotace 0 

3 3 

Koupaliště/biotop V 
Korýtkách 2.1.5  

Přesunutí stávajícího 
městského koupaliště 
do nové lokality dle ÚS 2019 až 2020 20 000 000 rozpočet města 0 

2 3 

In-line dráha Pod Vinicí 3.4.1  

Bruslařská dráha s 
asfaltovým povrchem 
dle ÚS od 2019   rozpočet města 0 

3 3 

Polní cesta do Třebčic 
(cyklostezka) 

4.2.4  
2.1.3  

cca 1,5 km úsek z 
Třebčické ul. k božím 
mukám u Třebčic v trase 
historické cesty 2019 a dále 7 000 000 

rozpočet města + 
případná dotace ? 

3 3 

Nový vstup do ZŠ 3.1.1  
Adaptace školní budovy 
- vstup z piazzety dle ÚS 2019 a dále 15 000 000   ? 

2 1 

Chodník v Rožmitálské ulici 
(od závor ke křižovatce s 
Železniční) 4.2.6  

chodník podél západní 
strany ulice 2019   rozpočet města 1 

1 1 

Stavební obvod/regulační 
plán - lokalita Nad 
Kaplankou 

4.1.6  
4.4.4  

Regulační plán - viz ÚP - 
RD městského typu; 
urbanizace lokality mezi 
náměstím a I/20 2019 a dále 1 000 000 rozpočet města ? 

2 3 

Startovací byty na náměstí 
(čp. 147) 4.4.4  

Rekonstrukce 
měšťanského domu č.p. 2019 a dále 15 000 000 

rozpočet města + 
případná dotace 0 

2 3 
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147 

Prodloužení a rozšíření 
ulice Ke Mlýnu 4.2.5    2019     ? 

2 1 

Úpravy Stodoly RD Aug. 
Němejce pro celoroční 
provoz 

2.1.2  
3.3.1    2019 a dále   rozpočet města 0 

3 2 

Lanové centrum 3.4.1    2019 a dále     0 3 2 

Vydláždění ulice J.J. Ryby 
4.1.5 
4.2.7  

Vydláždění ulice J.J. 
Ryby - návaznost na R 
2018 IA Veřejné 
osvětlení a pokládka 
HDPE trubek pro optická 
vlákna - Nepomuk, 
J.J.Ryby 2019   rozpočet města 1 

2 1 

Chodníky Dvorec Blatenská, 
Trojická

2
 4.2.6 

 
2019 a dále ? 

 

1 
 

1 1 

Prodloužení vodovodu a 
prodloužení kanalizace 
v Přesanické ulici 

4.1.2, 
4.1.3, 
4.1.6 

 
2019 a dále ? 

 
0 

2 2 

Zateplení MŠ Nepomuk – 
budova Dvorec 3.1.1 

 
2019 a dále ? 

 
0 

2 1 

Rekonstukce budovy - 
Nepomuk, nám. A. 
Němejce 88 (klub FÉNIX) - 
realizace 3.1.1 

 
2019 a dále ? 

 
1 

2 3 

Obytná zóna na Daníčkách  4.1.6   2019 a dále ?  1 

2 3 

 

  

                                                           
2
 Zeleně jsou zvýrazněny projekty, pro jejichž (projektovou) přípravu jsou vyčleněny prostředky v rozpočtu města na rok 2018, zásobník projektů ale neobsahoval aktivity 

jejich realizaci. I přesto lze jejich realizaci v dohledném časovém horizontu předpokládat (na základě zpracované dokumentace a dalších přípravných činností), proto byly do 
AP dopsány. 
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4. Přehled naplněnosti opatření Strategického plánu rozvoje města aktivitami Akčního plánu: 
Název opatření 

Počet projektů v AP 

Strategický význam 
opatření dle 

hodnocení pracovních 
skupin a realizátora 

1.1.1 Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v centru města, vč. sociálního podnikání; zahrnující systematické nakládání s majetkem města s cílem 
posílit rozvoj podnikatelských aktivit v centru města  

0 3 

1.1.2 Podpora osob zahajujících podnikání 0 2 

1.1.3 Propagace ekonomického potenciálu města 0 1 

1.1.4 Vytvoření a rozvoj pobídek pro přilákání a/nebo vznik podnikatelských záměrů ve městě  0 2 

1.2.1 Stabilizace a rozvoj systematické komunikace mezi správou města a podnikateli 0 2 

1.2.2 Rozvoj informačního a poradenského servisu pro investory i začínající podnikatele 0 1 

1.2.3 Podpora rozvoje spolupráce mezi místními podnikateli na jedné straně a základní školou a/nebo středními školami v regionu na druhé straně 0 2 

2.1.1 Podpora zvyšování kapacity a kvality základní infrastruktury a služeb pro cestovní ruch (vč. rozvoje ubytovacích zařízení) 0 2 

2.1.2 Efektivní využívání historického dědictví pro kulturu a cestovní ruch s důrazem na inovace a rozvoj nových, moderních funkcí 1 3 

2.1.3 Vznik a rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku, včetně doplňkové infrastruktury a služeb (vč. podpory dostupnosti města/regionu pro cykloturisty 
veřejnou dopravou); podpora propojenosti území a prostupnosti hranice mezi městem a krajinou 

1 3 

2.1.4 Posilování a podpora vzniku a rozvoje doplňkové infrastruktury pro cestovní ruch s důrazem na atraktivity pro rodiny s dětmi 0 2 

2.1.5 Rozvoj rekreačního potenciálu vodních ploch v okolí města 1 2 

2.2.1 Rozvoj kapacit pro systematické řízení regionu jako destinace cestovního ruchu 0 2 

2.2.2 Vznik a rozvoj platformy pro systematickou spolupráci veřejných a soukromých subjektů v cestovním ruchu v regionu 0 3 

2.2.3 Podpora propojování služeb a atraktivit a vytváření ucelené nabídky / produktů cestovního ruchu 0 2 

2.2.4 Rozvoj proaktivního marketingu města / regionu jako destinace pro cestovní ruch a jeho systematizace 0 2 

2.2.5 Rozvoj spolupráce s komerčními subjekty v cestovním ruchu, včetně zahraničních 0 1 

2.2.6 Podpora plného využití potenciálu zámku Zelená Hora pro cestovní ruch  0 2 

2.2.7 Rozvoj tematického cestovního ruchu s důrazem na historické dědictví (sakrální turistika, barokní architektura a kultura), ale rovněž na filmový 
turismus, vojenskou historii místa, atd. 

0 3 

3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro formální i neformální vzdělávání 2 2 

3.1.2 Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 0 3 

3.1.3 Podpora rozvoje nabídky neformálního vzdělávání pro děti a mládež a její kvality 0 3 

3.1.4 Podpora rozvoje lidských zdrojů v neformálním vzdělávání pro děti a mládež 0 2 

3.1.5 Podpora zvyšování důrazu na polytechnické vzdělávání (s důrazem na obory poptávané na regionálním trhu práce) na ZŠ i v neformálním vzdělávání 0 2 

3.1.6 Propagace a podpora rozvoje nabídky celoživotního vzdělávání 0 1 

3.1.7 Rozvoj spolupráce s dalšími ZŠ a SŠ v regionu 0 1 

3.2.1 Zvyšování kvality zázemí pro poskytování existujících sociálních služeb  0 2 

3.2.2 Rozvoj terénních sociálních služeb a poskytování péče v domácím prostředí 0 3 
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3.2.3 Podpora rozvoje vhodných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením mimo rámec sociálních služeb (zejm. senioři, matky s dětmi – včetně 
služeb hlídání dětí, atd.) 

0 2 

3.2.4 Zavádění a posilování procesů systematického plánování sociálních služeb a systematického monitoringu potřeb cílových skupin a posilování 
informovanosti 

0 1 

3.2.5 Podpora rozvoje sociálního a/nebo podporovaného bydlení ve městě pro vymezené cílové skupiny 0 2 

3.2.6 Podpora rozvoje kvality zdravotnických služeb ve městě 0 1 

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a spolkovou činnost 3 3 

3.3.2 Podpora zachování kulturního a historického dědictví ve městě a jeho využívání města pro kulturu, cestovní ruch a další aktivity; oživení památek 0 3 

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 0 3 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. propagace, osvěty a poradenství 0 2 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi a veřejnou správou 0 2 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 
města) 

0 2 

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, včetně 
vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář pro sportování, atd.) 

6 3 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času 3 3 

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost 0 2 

3.4.4 Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 0 1 

4.1.1 Zajištění dostatečné kapacity ČOV v Nepomuku v souvislosti s plánovanou rezidenční výstavbou  0 2 

4.1.2 Systematická péče a budování vodního řadu, péče o vodní zdroje  1 2 

4.1.3 Koncepční rozvoj kanalizační sítě a odstraňování nevhodně řešených vyústění kanalizační sítě v zastavěném území do vodotečí  3 2 

4.1.4 Rozvoj kapacity technických služeb města a modernizace jejich technického zázemí 0 1 

4.1.5 Rozvoj infrastruktury pro optické sítě a dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu ve městě  2 2 

4.1.6 Rozvoj a zvyšování dostupnosti ploch pro rezidenční výstavbu  4 2 

4.2.1 Propojení průmyslových zón s komunikací  I/20 a odvedení nákladní dopravy ze zastavěného území 1 3 

4.2.2 Zajištění dostatečných parkovacích kapacit (zejména na sídlištích a v okolí školy) 1 2 

4.2.3 Zpracování koncepce dopravy ve městě Nepomuk 0 2 

4.2.4 Budování a revitalizace cyklostezek a cyklotras 2 3 

4.2.5 Dopravní napojení nových obytných zón na páteřní komunikace (pro automobily, pěší i cyklisty) 1 2 

4.2.6 Budování a revitalizace infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a podpora bezbariérové prostupnosti městem; vytváření podmínek pro bezpečnou 
multimodální dopravu  

5 1 

4.2.7 Opatření na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 3 1 

4.3.1 Rozvoj udržitelné veřejné dopravy (zejména na lince Nepomuk, město – Nepomuk, žel. stanice) 0 1 

4.3.2 Všestranná podpora rozvoje dopravní dostupnosti města pro obyvatele okolních obcí a optimalizace napojení města na centra vyjížďky, vč. udržení a 
rozvoje vlakové dopravy 

1 2 

4.3.3 Všestranná podpora dopravního napojení s ostatními ORP v okolí (zejména Klatovy, Přeštice, Blatná, Horažďovice) 0 2 

4.4.1 Podpora využití objektů v majetku města na náměstí Augustina Němejce pro rozvoj veřejných, volnočasových a komerčních aktivit  0 3 
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4.4.2 Podpora budování aktivního a přívětivého parteru (nejen na náměstí Augustina Němejce)  0 3 

4.4.3 Podpora nového využití objektu bývalé školy pro oživení centra města 0 2 

4.4.4 Podpora rozvoje bytového fondu v centru města s důrazem na mladé rodiny a využití stávajících objektů (startovací byty, sociální byty) 1 2 

4.4.5 Modernizace a doplnění mobiliáře na veřejných prostranstvích s důrazem na atraktivitu a inovace na jedné straně a historický ráz města na straně 
druhé 

0 2 

4.4.6 Rozvoj a údržba orientačního a informačního systému ve městě 0 1 

4.5.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů energie 3 2 

4.5.2 Zvyšování efektivity odpadového hospodářství 1 2 

4.5.3 Všestranná podpora rozvoje plochy pod zámkem Zelená Hora jako rekreační zóny 0 3 

4.5.4 Podpora iniciativ na snižování emisí produkovaných lokálními zdroji spalování neekologických tuhých paliv 0 2 

4.5.5 Budování a rozvoj ploch pro rekreaci a odpočinek (rekreační zóny), ozelenění ploch, a rozvoj odpovídajícího městského mobiliáře (s důrazem na 
inovativní řešení) 

2 2 

4.5.6 Vodní toky a plochy, protipovodňová opatření 0 3 

5.1.1 Řízené nakládání s majetkem města 4 2 

5.1.2 Rozvoj „otevřeného úřadu“ pokračováním digitalizace a elektronizace služeb veřejné správy 0 2 

5.1.3 Vytváření a podpora podmínek pro rozvoj otevřené společnosti  0 1 

5.1.4 Vzdělávací a informační akce pro pracovníky městského úřadu (motivace, školení o nových trendech, zapojení pracovníků MěÚ do zpracování 
koncepcí atp.) za účelem jejich aktivizace 

0 2 

5.1.5 Monitoring a koncepce investičních a rozvojových příležitostí ve městě a jeho okolí  0 2 

5.1.6 Poskytování „nadstandardních“ služeb obyvatelům (např. od Technických služeb apod.) 0 1 

5.2.1. Koncepční spolupráce s územně nejbližšími partnery, místní akční skupinou a v rámci mikroregionu 0 2 

5.2.2. Koncepční spolupráce s relevantními subjekty ve městě 0 2 

5.2.3. Koncepční spolupráce s partnerskými městy s jasně vymezenými a měřitelnými cíli spolupráce 0 1 

5.3.1. Všestranné zvyšování transparentnosti fungování městského úřadu a podpora transparentnosti fungování dalších veřejných subjektů ve městě, 
systematizace komunikace města s využitím stávajících i nových nástrojů komunikace (vč. zpracování komunikační strategie) 

0 2 

5.3.2. Integrace komunikačních nástrojů do aktivit města (zvýšení využití nástrojů komunikace) a jejich využití ostatními subjekty ve veřejných zájmech 
města (oživení centra, společenské, kulturní, sportovní, volnočasové akce a aktivity) 

0 2 

5.3.3 Monitoring a hodnocení efektivity komunikačních nástrojů 0 1 
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5. Zásobník projektů: Projekty s předpokládaným začátkem realizace v roce 2020 a později 
Rozšíření Průmyslové ulice (obchvat 
Dvorce pro nákladní dopravu) 4.2.1  viz nový ÚP 2020 a dále 25 000 000 rozpočet města 

Koupaliště u Špitálského rybníka 2.1.5  
viz nový  ÚP a SP vč. 
úprav rybníka 2020 20 000 000 

rozpočet města + 
případná dotace 

Dostavba ulice Za Kostelem 4.2.5  
viz nový ÚP podle 
regulačního plánu 2020 a dále   rozpočet města 

Obytná zóna pod Družstevní ulicí 4.1.6  
dle nového ÚP - 
řadové domky 2020 a dále   rozpočet města 

Rekonstrukce Zelenohorské ulice 
(dlažba) 4.2.7  

Rekonstrukce 
Zelenohorské ulice 
(dlažba) 2020   rozpočet města 

Vydláždění ulice U Potoka 4.2.7  
Vydláždění ulice U 
Potoka 2021   rozpočet města 

Vydláždění Úzké ulice 4.2.7  Vydláždění Úzké ulice 2022   rozpočet města 

Přečerpávací stanice + kanalizace - V 
Huti 4.1.3      100 000 rozpočet města 

Chodník podél I/20 (částečně totožné 
s kruhový objezd u Normy) 4.2.6      2 000 000   

Rekonstrukce Domu pionýrů 3.3.1  ? Viz FICHE       

BMX dráha V Korýtkách 3.4.1  dle ÚS     rozpočet města 

SK8-Park 3.4.1  
dle ÚS - po realizaci 
biotopu     rozpočet města 

Stavební úpravy kiosku u stáv. bazénů 3.4.1  

Adaptace na rychlé 
občerstvení po 
realizaci zastávky a 
skateparku   1 000 000 rozpočet města 

Podzemní kontejnery na tříděný 
odpad 4.5.2          

Rozhledna na Šibenici 2.1.1          

rekonstrukce náměstí A. Němejce 
4.4.2  
4.4.5  

upřesnění dle 
Oborové koncepce SP       

Turistický vláček od Špitálského 
rybníka na Zelenou Horu 2.1.2  

Atrakce v rámci 
otevřené ZH po otevření ZH     
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Průzkum a sanace nepomuckého 
podzemí pro účely částečného 
zpřístupnění 2.1.2          

 

 

6. Projekty připravované třetími stranami 

  

Předkladatel projektu Název projektu  
Opatření 
strategie Stručný obsah projektu 

Předpokládaná 
realizace 

Očekávaná 
inv.náročnost (v 
mil. Kč)  Předpokládané zdroje 

Šumavský Angus Obnova dvora Silov 1.2.1. Obnova dvora Silov     SI 

KLAUS Timber Nový závod ve Dvorci 1.2.1. Nový závod ve Dvorci     SI 

BM Develop Alzheimer centrum 
3.2.5., 
3.2.3.   2018     

soukr. vlastník Kavárna v čp. 16 v Plzeňské ul. 1.1.1. kavárna v čp. 16 v Plzeňské ul.       

KUVAG CR Rozšíření výrobního areálu 1.2.1. Rozšíření výrobního areálu 2018     

soukr. vlastník 
Rozšíření/přestavba supermarketu (dnes 
Norma) 1.2.1. po dokončení obratište 2018 a dále     

ŘSD Sjezd z I/20 směr Dvorec / prům. zóna 4.2.1.   2019     

SŽDC 
Peronizace nádraží Nepomuk (+podchod pod 
tratí) 4.3.2.   2022 a dále     

SŽDC Zdvoukolejnění tratě Nepomuk - Plzeň 4.3.2.   2022 a dále     

R. Sochor Pivovar Nepomuk 

1.1.1., 
2.1.1., 
2.1.4. Pivovar (etapa pivní lázně , etapa hotel) 2018 I. etapa   soukromá investice 

AUTO LEPIČ, s.r.o.r STK Nepomuk 1.2.1.   2018   soukromá investice 

Farnost Nepomuk Schody na věž sv. Jakuba 
2.1.1., 
2.1.2.   2019 a dále     
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Farnost Nepomuk Hostel (farní areál) 2.1.1.   2019 a dále     

              

FK Nepomuk Rekonstrukce travnaté plochy  
3.4.1., 
3.4.3. 

Celková rekonstrukce travnaté hlavní 
hrací plochy fotbalového hřiště s 
kompletní výměnou podkladních vrstev 
včetně zabudování závlahového systému 
a samotného nového travnatého 
povrchu hrací plochy. dle dotací 

2500000 až 
3000000 dotace 

FK Nepomuk Hloubkový vrt 3.4.1. 

Vybudování hloubkového vrtu pro 
navýšení kapacity zásobování vodou 
zázemí spolku a sportovního areálu. dle dotací 100000 až 200000 dotace 

FK Nepomuk Oprava střešního pláště  3.4.1. 

Oprava a výměna střešního pláště 
objektu ubytovny včetně zateplení vč. 
příp. instalace fotovoltaických či 
slunečních kolektorů. dle dotací 

500000 až 
1500000 dotace 

FK Nepomuk Oprava a modernizace zázemí 3.4.1. 

Dokončení vnitřních úprav zázemí – 
šatny domácích a rozhodčích, společných 
prostor. dle dotací 200000 až 300000 dotace 

FK Nepomuk Sanace opěrné zdi  3.4.1. 

Vyřešení havarijního stavu opěrné stěny 
na západní straně areálu (sanace opěrné 
zdi u pozemku parc. č. 601/1). dle dotací 

1000000 až 
1500000 dotace 

FK Nepomuk Velkokapacitní retenční nádrž  3.4.1. 

Vybudování velkokapacitní retenční 
nádrže pro navýšení kapacity zásobování 
vodou zázemí spolku a sportovního 
areálu. dle dotací 200000 až 300000 dotace 

FK Nepomuk Stavební úpravy severní strany areálu 3.4.1. 

Stavební úpravy a rekultivace severní 
strany areálu vč. výsadby zeleně a 
vybavení lavičkami. dle dotací 100000 až 200000 dotace 
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FK Nepomuk Rekultivace prostoru v jížní části areálu  3.4.1. 

Rekultivace prostoru a plochy v jížní části 
areálu vč. vybudování zážitkového areálu 
(dětského koutku s herními prvky) a 
výsadby nové zeleně. dle dotací 200000 až 500000 dotace 

FK Nepomuk Hřiště s UMT u školy 
3.4.1., 
3.4.3.   

přislíbena dotace 
4/2018 23000000 dotace 

Pionýr Nepomuk �Přestavba budovy jídelny na TZ Přebudov 3.4.1.         

Pionýr Nepomuk 
�Nová střecha a podkrovní atelier na 
klubovně v Nepomuku 3.4.1.         

Pod Zelenou Horou, z.s. Profesionální piano pro Canto Nepomucenum 
3.3.2., 
3.3.3.   2018 a dále 40000   

TJ Slavoj Dvorec Multifunkční hřiště 3.4.1.   2018 a dále     

TJ Slavoj Dvorec Workout hřiště 3.4.1.   2018 a dále     

 
 


