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

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PŘÍPRAVY
STRATEGICKÉHO PROGRAMU ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL,
které se konalo dne 17. 8. 2021 od 17:00 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 programem setkání
3. Informace realizačního týmu o aktuální stavu zpracování analytické části - charakteristiky
 Připomínky zaslané do termínu 30. 07. 2021 byly zapracovány, ostatní připomínky PS
budou zpracovány do konce srpna, tím se posune termín pro připomínkování veřejnosti.
 Veřejnosti bude představena kompletní analytická část PRO 1. září. Připomínkování
veřejnosti bude možné od 1. září do 14. září.
4. Podklady pro SWOT analýzu
 Struktura PRO
 Představení metody SWOT analýzy, způsob zpracování, využití, příklady
 Předložení podkladů a dat (charakteristika obce, dotazníky)
5. Tvorba SWOT analýzy
 Členové PS byli vyzváni, aby identifikovali silné stránky městyse. Přihlíželi při tom
k výsledkům dotazníkového šetření a statistickým datům o obci.
 Každý člen obdržel pět lístečků, na každý lísteček napsal jednu silnou stránku městyse.
 Všechny lístečky byly umístěny na flipchart tabuli, byly roztříděny podle témat, některé byly
ještě upřesněny, některé byly po upřesnění na základě diskuze vyřazeny.
 Všechny identifikované silné stránky byl zapsány na flipchart.
 Každý člen PS měl k dispozici deset bodů (samolepek). Členové samolepky individuálně
přiřazovali k identifikovaným silným stránkám. Ke každé silné stránce mohli přidělit libovolné
množství bodů dle svého uvážení.
 Silné stránky byly seřazeny podle počtu přidělených bodů.
 Stejným způsobem byly identifikovány také slabé stránky, příležitosti a hrozby městyse.
Vzhledem k nízkému počtu identifikovaných příležitostí a hrozeb přidělovali členové PS u
těchto sekcí vždy pouze pět bodů.
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SWOT ANALÝZA
S - SILNÉ STRÁNKY
bohatý kulturní a společenský život
(aktivní spolky a lidé)
finanční stabilita
dobré mezilidské vztahy
dobrá komunikace s OÚ
vzhled obce (údržba veřejného prostranství)
klidné venkovské bydlení (bezpečnost)
dostupnost služeb (dobrá dopravní obslužnost)
sportoviště a dětské hřiště
blízkost přírody a její zachování (přírodní koupání)
památky (historické dědictví)
vnitřní infrastruktura obce

W- SLABÉ STRÁNKY
nízká dopravní bezpečnost
neekologické a nehospodárné chování (spalování
nekvalitních paliv, černé skládky, plýtvání vodou)
vzhled KD a okolí (zastávky)
potřeba revitalizace náměstí a obecních dominant
brownfield (nevyužívané zanedbané nemovitosti)
nedostatek pěších cest a cyklostezek
odchod mladých lidí
nedostatečná kapacita nájemního bydlení
nedostateční zázemí fotbalového hřiště
špatný vzhled a stav některých budov (soukromé)
požívání alkoholu a nevhodné chování
(u dětského hřiště a zastávek)
chybějící strategie turistického ruchu
prostory pro podnikání

O - PŘÍLEŽITOSTI

T - HROZBY

vodní hospodářství ve vlastnictví obce

zastavení hlavních příjmů obce (skládka Vrbička)

zdravé životní prostředí
významné přírodní lokality (památky)
obnova vodních toků a rybníků
využití dotačních titulů
rozvoj obce prostřednictvím MAS a svazku obcí

nepřizpůsobiví obyvatelé
náročná administrativa dotačních titulů
zvyšující se intenzita dopravy
projíždění vojenské techniky obcí
těžba surovin

potenciál pro turistiku

zvyšování administrativní zátěže správy obce

6. Diskuze:
Podněty jsou roztříděny podle témat. Podněty týkající se jedné věci jsou uvedeny v rámci jednoho
bodu.
Sběrné místo
 Sběrné místo je od některých částí obce daleko. Pro jeho využití je nutné auto, což je pro
některé seniory problém.
 Pan starosta navrhl řešení: V případě potřeby je možné zavolat p. Vázlerovi, který odvoz
odpadu na sběrné místo zajistí.
Kapacity bydlení
 Do pěti let bude nutné řešit nedostatek kapacit bydlení (parcely, nájemní byty).
 Městys má aktuálně cca 60 dětí do 15 let, které by mohly v budoucnu chtít v Nepomyšli žít.
 Zabránit odlivu mladých lidí z obce, rozšířit bytové kapacity.
 Zachovat nepřekotnou bytovou a domovní výstavbu, zabránit vzniku tzv. sídelní kaše.
7. Poděkování za spolupráci a rozloučení.
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V Nepomyšli dne 19. srpna 2021
Dana Lněníčková
zapisovatel - zpracovatel PRO
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