STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL
Městys Nepomyšl
Nepomyšl 102, 43971 Nepomyšl
www.mestysnepomysl.cz

ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PŘÍPRAVY
STRATEGICKÉHO PROGRAMU ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL,
které se konalo dne 13. 7. 2021 od 16:30 v Nepomyšli (zasedací místnosti úřadu městyse)
Přítomni:

členové PRACOVNÍ SKUPINY (PRO Nepomyšl) dle prezenční listiny
členové REALIZAČNÍHO TÝMU (PRO Nepomyšl) dle prezenční listiny

Zápis z jednání pracovní skupiny:
1. Zahájení jednání starostou obce, prezence
2. Seznámení s procesem tvorby strategického programu rozvoje, s jeho obsahem a využitím
3. Uvedení harmonogramu jednotlivých kroků tvorby strategického plánu rozvoje městyse Nepomyšl
 prodloužení lhůt k připomínkování (pracovní skupiny i veřejnosti) z týdne na čtrnáctidenní
4. Představení zpracované analytické části strategického programu rozvoje - charakteristiky obce
 k připomínkování pracovní skupině
 návrh na doplnění ČRS MO Podbořany mezi spolky působící v Nepomyšli
 návrh na úpravu stylu grafu demografické situace (sloupcový graf bez spoj. křivky)
 návrh na doplnění vývoje stavu domů v obci
5. Představení výsledků dotazníkového šetření - obyvatele
 vysoká účast
 zapojení 20 % chalupářů může být zkreslující, jejich pohled může být také přínosný
 nízká účast obyvatel ve věkové skupině 15 -29 let - důvodem může být nevhodně zvolená
forma oslovení této věkovou skupiny a nízký počet obyvatel v této věkové skupině
6. Představení výsledků dotazníkového šetření - mládež
 dohoda na prodloužení příjmu odpovědí do 18. 7. z důvodu nízké účasti respondentů
7. Diskuze:
Podněty jsou roztříděny podle témat. Podněty týkající se jedné věci jsou uvedeny v rámci jednoho
bodu.
Demografie obyvatelstva
 důvody úbytku obyvatel a zvyšování průměrného věku obyvatel
Turismus
 je/není Nepomyšl turistickým cílem a proč
 zda, do jaké míry a jak podporovat turismus
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Autobusové zastávky a autobusové spojení
 potřebná rekonstrukce/vybudování nových zastávek
 k vybudování nových zastávek nedošlo z důvodu plánovaných terénních úprav okolí KD
(prostoru zastávek) v blízké době
 autobusová doprava je aktuálně dostačující, málo vytížená, spoje o víkendu nadbytečné
Sportoviště
 změna potřeb dětí s jejich rostoucím věkem - dříve bylo dětské hřiště dostačující, nyní chybí
v obci sportoviště pro větší děti
Zdroj informací
 nejčastěji obyvatele využívají Mobilní rozhlas - sms
 Mobilní rozhlas by mohlo využívat více obyvatel
8. Poděkování za spolupráci a rozloučení.

V Nepomyšli dne 14. července 2021
Dana Lněníčková
zapisovatel - zpracovatel PRO
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