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Sport

• Dostupné bydlení
• Pracovní příležitosti
• Nabídka služeb ve městě
• Modernizace sítí
• Kvalitní sociální služby

Podporovat
výstavbu

zdravého a 
dostupného

bydlení

Zlepšit 
prostředí pro
mladé rodiny 

s dětmi

Umožnit 
seniorům
aktivní a 

spokojený 
život

Oprava a 
modernizace

centra i památek 
v okolí města

Rozvíjet 
možnosti 
rekreace
a sportu  
v přírodě

Pečovat
o turistickou 

atraktivitu
regionu 
i města

• Volnočasové aktivity
• Hřiště, sportoviště
• Bezpečná doprava
• Vzdělání a koníčky

• Podpora domácí péče
• Kvalitní zdravotnictví
• Aktivní trávení 

volného času
• Spolky a sdružení

• Pěkné centrum
• Oživení památek
• Dopravní dostupnost
• Dostatek parkovacích 

míst
• Otevřený a vstřícný MěÚ

• Zelená Hora
• Vodní rekreace
• Čisté prostředí
• Zachování přírodního

bohatství regionu
• Možnost vodní rekreace

Rodina

Děti

Senioři

Město

Příroda

MÁM TO 
TADY 
RÁD

MÁM 
VÍCE ČASU 

NA RODINU

DAŘÍ 
SE MI
RÁDA TU 
TRÁVÍM 
PO PRÁCI ČAS
O VÍKENDU MÁME

NAPLÁNOVANÝ
PEŠÍ VÝLET

ČASTO JEZDÍM 
NA KOLE

VIDĚLA 
JSEM KRÁSNÉ

PŘEDSTAVENÍ

SUPER HŘIŠTĚ
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Pečovat
o turistickou 

atraktivitu
regionu 
i města

Pořádání
kulturních a

společenských
akcí

Propojení škol 
a firem 

v regionu

Zřízení 
moderního
sportovište

Umožnit i 
(pod)večerní VČ 

aktivity, CŽV 
a zdravé žití

Podněcovat
vznik nových
pracovních 

míst

• Podpora cestovního ruchu
• Bezpecná a pohodlná 

doprava
• Nové ubytování a 

restaurace
• Budování cyklostezek

• Kulturní scéna
• Podpora zájmových 

spolků
• Zázemí pro pořádání akcí

• Kvalitní vzdělávání
• Spolupáce škol a firem
• Podpora učitelů
• Mimoškolní aktivity

• Sportovní plochy
• Volnočasové aktivity

dospělých i mládeže
• Zlepšení technického

stavu sportovišť

• Kvalitní zdravotní péče
• Čisté a zdravé prostředí
• Prevence díky sportu
• Aktivity pro všechny

generace

• Podnikání
• Pracovní místa
• Rozvoj malých firem
• Investice
• Dobrá dopravní

dostupnost

Práce

Zdraví

Sport

Vzdělání

Kultura

Cestování

MÁM TO 
TADY 
RÁD

ČASTO JEZDÍM 
NA KOLE

VIDĚLA 
JSEM KRÁSNÉ

PŘEDSTAVENÍ

PO VEJŠCE SE 
CHCI VRÁTIT

MÁM KDE 
SI ZAPLAVAT

JSEM
ZDRAVÝ

ZÍSKALA 
JSEM 
SKVĚLÉ 
MÍSTO



www.strategie.nepomuk.cz

Strategický plán - 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


