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

ZÁPIS Z 4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PŘÍPRAVY
STRATEGICKÉHO PROGRAMU ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL,
které se konalo dne 15. 9. 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. Strategická vize a strategické cíle obce
 Předložení zpracované strategické vize obce a strategických cílů obce realizačním týmem
 Doplnění strategické vize obce a strategických cílů obce pracovní skupinou
4. Opatření a aktivity
 Členové PS probírali navržené aktivity z minulého setkání. Navrhovali další/jiné opatření,
specifikovali, třídili a doplňovali aktivity, vyhledávali duplicity. Prioritizovali aktivity
a přiřazovali k nim odpovědné osoby nebo orgány, odhadovali přibližné náklady aktivit
a navrhovali pro ně finanční zdroje.
 Navržená opatření a aktivity z tohoto setkání jsou následující:
- Fotbalové hřiště
- Vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti (výstavba kabin se soc.
zařízením, technickými místnostmi, klubovnou, zázemím pro občerstvení,
terasou)
- Realizace atletické běžecké dráhy
- Výstavba multifunkčního hřiště (pro volejbal, nohejbal, tenis, fotbal,
basketbal)
- Rekonstrukce příslušenství fotbalového hřiště (zábradlí, zábrany
za brankami, lavičky, střídačky)
- Vytvoření studie pro kemp
- Vybudování parkoviště
- Beňák
- Studie revitalizace parku na Beňáku (studie proveditelnosti)
- Realizace biotopu (revitalizace hasičské nádrže)
- Vytvoření zázemí pro komunitní setkávání (veřejné grilovací místo,
posezení, lavičky, pergola, miniamfiteátr)
- Vytvoření zázemí pro sport a rekreaci (workout prvky, lanová dráha,
ekovýchovné prvky, sáňkařská dráha)
- Vybudování parkových cest (napojení na centrum obce a obytnou zónu)
Zpracovatel: Dana Lněníčková, tel.: +420 774 170 428, e-mail: strategienepomysl@gmail.com

Stránka 1 z 3

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

-

-

-

Stezky
- Vytvoření studie napojení na kaolinovou stezku (trasa Nepomyšl-Buškovice)
- Realizace kaolinové stezky (trasa Nepomyšl-Buškovice)
- Vytvoření studie cyklostezky
- Realizace cyklostezky
- Napojení na turistické a cyklotrasy (modrá, žlutá a zelená turistická trasa)
- Realizace společných zařízení v rámci PÚ (vytyčení, realizace, obnovení
historických tras)
Kulturní dům
- Vytvoření studie opravy exteriéru
- Zahájení opravy exteriéru KD (fasáda, zateplení, okna, dveře, střecha,
přístavek pro šatnu, pivnice)
- Zahájení opravy interiéru KD (schodiště, balkón, osvětlení a ozvučení sálu,
úklidová místnost, elektroinstalace v úklidové místnosti)
- Vytvoření projektu pro okolí KD (parkoviště, zeleň, terénní úpravy,
přístupové cesty)
- Realizace okolí KD
- Snížení energetické náročnosti objektu (studie na využití obnovitelných
zdrojů energie)
- Výstavba autobusových zastávek a úprava okolního prostranství (nové
zastávky, rozšíření chodníků, zeleň, informační tabule, bezpečnostní prvky
na komunikaci)
Kulturní památky
- Rekonstrukce kostela (dokončení opravy interiéru kostela (lavice, varhany,
dřevěné zábradlí, presbytérium, sakristie)
- Oprava schodišť ke kostelu
- Údržba drobných sakrálních staveb
- Obnova památníku obětem 1. SV
- Údržba hřbitova
- Obnova Olivetské kapličky na rozcestí do Brodů
- Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela
Infrastruktura
- Vybudování chybějících chodníků (Rohozecká ulice)
- Zpevnění veřejných cest (s přírodě blízkým povrchem)
- Doplnění veřejného osvětlení
-

Zasíťování nové obytné zóny nad Beňákem
Vybudování cest a osvětlení v nové obytné zóně nad Beňákem
Instalace prvků pro zvýšení bezpečnosti dopravy
Realizace el. sítě pod zem
Posílení internetového a telefonního signálu
Zavedení prvků pro ekologické hospodaření s vodními zdroji
Revitalizace center spádových obcí

5. Podpora realizace programu
 Podpora realizace programu byla vytvořena realizačním týmem a bude představena
na příštím setkání PS.
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6. Diskuze:
 Nebyly dány žádné podněty k diskuzi.
7. Poděkování za spolupráci a rozloučení.

V Nepomyšli dne 16. září 2021
Dana Lněníčková
zapisovatel - zpracovatel PRO
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