
Strategický plán 
města Nepomuk

Zlepšení kvality 
života obyvatel

Rozvoj cestovního ruchu, 
kultury a ochrana 

prostředí 

Atraktivní 
a vybavené město



Zdravé bydlení
• Efektivní podpora rezidenční výstavby 
• Doplnění a revitalizace sítí pro novou výstavbu
• Dostupnost sociálního bydlení
• Zlepšovat kapacitu sítí aktuálním potřebám obyvatel

Kvalitní vzdělání
• Podporovat školy a zájmové spolky
• Propojit školství a firmy v regionu
• Poskytnout pedagogům možnosti dalšího vzdělávání
• Projekty celoživotního vzdělávání

Příjemné prostředí
• Oživit veřejná prostranství
• Vybudovat odpočinkové zóny
• Bezpečná a pohodlná doprava
• Zlepšit technický stav sportovišť

Volnočasové aktivity
• Vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času
• Aktivní podpora spolků a zájmových sdružení
• Možnosti sportu pro všechny generace

Dostupné zdravotnictví
• Zlepšení dostupnosti kvalitní zdravotní péče
• Podpora sociálních služeb
• Vhodné podmínky pro handicapované osoby
• Poskytování domácí péče pro seniory

Pestré možnosti 
• Zlepšit nabídku služeb
• Podporovat malé a začínající podnikatele
• Vytvářet podmínky pro investice
• Umožnit regionální dostupnost

1. cíl
Zlepšení kvality 
života obyvatel

Strategický plán města



Cestovní ruch
• Zvýšit atraktivitu regionu a města pro jeho návštěvníky
• Posílit síť kvalitního ubytování a stravování
• Budovat cyklostezky

Péče o krajinu
• Pečovat o přírodní bohatství
• Obnovovat památky
• Šetrná výstavba s ohledem na ráz krajiny
• Budování vodovodního řadu a ČOV

Kulturní akce
• Pestrá a bohatá kulturní nabídka
• Vytvořit zázemí pro pořádání kulturních akcí
• Obnova kulturního dědictví v regionu

Sportovní aktivity
• Modernizace hřišť i odpočinkové zóny města
• Aktivně podporovat sportovní sdružení a kluby
• Vytvořit bezpečné prostředí pro sport ve městě i okolí

Pracovní příležitosti
• Zajímavá a pestrá nabídka služeb
• Regionální význam města
• Podpora malých firem a podnikatelů
• Nová pracovní místa

Rozvoj veřejné správy
• Zlepšení veřejné zprávy
• Informovanost občanů
• Spolupráce mezi veřejnou sférou a podnikateli

Zlepšení dostupnosti
• Dopravní dostupnost města z okolních obcí
• Díky zlepšení služeb vytvořit spádové centrum regionu
• Zvýšení počtu parkovacích míst
• Budování cyklostezek v centru i okolí

Spolupráce
• Zlepšit spolupráci mezi veř. správou a podnikateli
• Zlepšit napojení škol na firmy v oboru
• Město vhodné pro investice a modernizaci
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Vize města Nepomuk
 ■  Živé centrum regionu na rozhraní tří krajů, které odvážně rozvíjí vysokou kvalitu 

rezidenčního zázemí pro obyvatele města i regionu. Historické město svým rázem 
a atmosférou, moderní město ve svých funkcích, správě a rezidenčních kvalitách; živé 
město kultury, sportu a společenského dění pro místní, obyvatele regionu i návštěvníky.

 ■  Město, které iniciativně využívá bohatosti/rozmanitosti kulturního dědictví, přírodních 
kvalit krajiny na pomezí Brd a Šumavy, jižních a západních Čech, i inovací a moderních 
trendů v  cestovním ruchu pro rozšíření nabídky pro návštěvníky a turisty, kteří v regionu 
zůstávají a rádi se do něj vracejí.

 ■  Město, které všemi dostupnými prostředky podporuje činorodost a podnikavost 
obyvatel, rozvíjí komunitu a její soudržnost a je ve svých funkcích vstřícné, přátelské 
a inovativní vůči jejich uživatelům.

Evropská unie


