
Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

konané dne 12.7.2018 od 18:00 v Kavárně na Zelenohorské poště (Zelenohorská 76) v Nepomuku.

Přítomni : Karel Baroch, Jana Barochová, Martin Diviš, Pavel Kroupa, Jakub Kurc, Stanislav Vaník 

Nepřítomni:   Věra Burdová, Radka Hronková, Kristýna Fantová

Hosté: Zdeněk Bouše, Martin Bršlica, Iveta Černá, Kristina Drahošová, Jan Junek, Lucie 

Korbová, Martina Královcová, Lenka Sedláková, Marian Troch

Na schůzi je v 18:00 přítomno 5 členů ZO Nepomuk z celkových 9, schůze je 

usnášeníschopná.

Spolupředseda ZO Nepomuk Pavel Kroupa zahájil členskou schůzi v 18:00 hod. 

Navržený program schůze:

1) Zahájení, pracovní orgány

2) Plnění volebního programu 2014-2018

3) Volební program "Zelená pro Nepomuk" 2018-2022

4) Předvolební kampaň

5) Různé

6) Závěr

Schváleno (5-0-0).

1)   Zahájení, volba pracovních orgánů
 Zapisovatelem určen Pavel Kroupa.

 Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová.                                 (4-0-1)

 Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byla zvolen Stanislav Vaník.      
            (4-0-1)
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Mandátová  komise  potvrzuje,  že  od  18:00  je  členská  schůze  ZO  SZ  Nepomuk

usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas pozváni.

                                                                                       

2)   Plnění volebního programu 2014-2018

 Pavel Kroupa představil dokument shrnující plnění volebního programu z roku 2014.

 Proběhla diskuze nad některými body, na jejím základě byl dokument ještě upraven (upravený

dokument v příloze).

 Návrh usnesení: 

ZO SZ Nepomuk bere na vědomí zprávu o plnění volebního programu Zelená pro Nepomuk

2014-2018.

Schváleno (5-0-0)

3)   Volební program „Zelená pro Nepomuk“ 2018-2022

 Pavel Kroupa uvedl téma. Program byl již několikrát diskutován a upravován na neformálních

schůzkách i prostřednictvím e-mailového rozesílače.

 V diskuzi  byly  ještě  probrány  některé  body  a  na  jejím  základě  došlo  k několika  drobným

úpravám.

 Dále byla diskutována otázka cca sedmi priorit, které budou prezentovány v rámci webu a

kampaně.

  Návrh usnesení: 

ZO SZ Nepomuk schvaluje volební program Zelená pro Nepomuk 2018-2022.

Schváleno (5-0-0)

 Návrh usnesení: 

ZO SZ Nepomuk schvaluje jako programové priority zejména: 

-  Pokračování v realizaci záměrů dle územní studie Pod Vinicí (přístup ke škole, nové dětské

hřiště, koupaliště, park atd.)

-  Vznik nových obchodů a služeb na náměstí a v okolí

-  Rozvoj cestovního ruchu, propagace města jako turistického cíle

-  Obnova starých cest v krajině (cyklostezky s mlatovým povrchem)

- Další rozšiřování a zkvalitňování veřejné dopravy

- Otevřenost městské samosprávy vůči občanům, participace, demokracie

- Zlepšování komunikace mezi školskými zařízeními a rodiči

- Příprava postupné rekonstrukce náměstí, zachování a obnova jeho historických hodnot.

ZO SZ Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu rozpracováním programových priorit. 

Schváleno (5-0-0)
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4)   Předvolební kampaň
 Pavel Kroupa představil základní segmenty volební kampaně i dílčí detaily.

 Proběhla debata.

  Návrh usnesení: 

ZO SZ Nepomuk schvaluje redakční tým pro předvolební materiály ve složení: Karel Baroch,

Lucie, Korbová, Pavel Kroupa.

Schváleno (5-0-0)

5)   Různé

 Termín skupinového focení byl stanoven na neděli 9.9. od 19h. 

 Další neformální schůzka proběhne zřejmě ve čtvrtek 14.9. (bude upřesněno v neděli). 

 Členská schůze ZO SZ Nepomuk byla ukončena spolupředsedou P. Kroupou ve 20:35.

Zapsal: …………………………  Ověřila: ……………...…………  

    Pavel Kroupa                                Jana Barochová                                  

PŘÍLOHA Č.1

ZELENÁ PRO NEPOMUK
Volební program 2018-2022

Vážení občané,
níže naleznete několik desítek konkrétních záměrů, které bychom rádi, pokud získáme Vaši 
dostatečnou podporu, prosadili v nadcházejícím volebním období.
Není to seznam vyčerpávající, spíše vyjadřuje naše priority, věci, na kterých se shodla 
převážná většina kandidátů.
Naši zastupitelé podpoří rádi jakýkoliv další rozumný návrh, který povede ke zlepšení kvality 
života v Nepomuku.

Živé město
Kultura, sport, volný čas
Vybudujeme přírodní koupaliště v Korýtkách.
Budeme pokračovat v postupné realizaci záměrů z územní studie Pod Vinicí  - zejména úpravy
přístupu a příjezdu k ZŠ, nového dětského hřiště, parku podél Nádražní ulice, skateparku a 
BMX dráhy.
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Zachováme bohatou a pestrou nabídku kulturních a společenských akcí. Budeme i nadále 
zvyšovat jejich kvalitu. 
Považujeme za rozumné pravidlo, že rozpočtová položka „Kultura“ by měla činit 5% 
městského rozpočtu.
Akce pořádané místními spolky i dalšími subjekty budeme podporovat prostřednictvím 
příslušného dotačního programu i jinými způsoby (půjčování vybavení, propagace aj.).
Stávající výši dotací pro místní spolky je zapotřebí zachovat a postupně zvyšovat až na 
1.000.000 Kč ročně.
Chceme v našem městě širokou škálu možností trávení volného času a (sebe)vzdělávání pro 
děti, dospělé i seniory.
Městské volnočasové centrum Fénix bude nabízet i servisní služby místním spolkům.
Zrealizujeme nástavbu a rekonstrukci bočního křídla městské sportovní haly, které by mělo 
sloužit jak pro přístup diváků na tribunu, tak zejména pro další klubovny pro místní spolky a 
též pro turistickou ubytovnu.

Zdravé město
Občanská vybavenost, rozvoj města 
Budeme podporovat vznik nových obchodů a služeb na náměstí a v jeho nejbližším okolí, a to
formou nízkých nájmů v městských prostorách i dalšími způsoby.
Koupíme vhodné nemovitosti v centru města a citlivě je opravíme, aby mohly sloužit pro 
bydlení a v přízemí pro provozování obchodů či služeb.
Nesouhlasíme s výstavbou supermarketu v lokalitě Pod Borkem kvůli zachování pohledu na 
město při příjezdu od Plzně.
Souhlasíme s přestavbou a rozšířením stávající prodejny Norma. Za vhodnou lokalitu pro další
supermarket v Nepomuku považujeme například bezprostřední okolí benzinové čerpací 
stanice Pyramida. 
Postaráme se o dostatek nájemních bytů ve vlastnictví města. Postavíme nové bytové domy, 
zrekonstruujeme vhodné nemovitosti.
Budeme trvat na transparentním přidělování městských bytů.

Poutní město
Cestovní ruch, památková péče 
Nabídneme obci Klášter nezištnou spolupráci při otevření zámku Zelená Hora a jeho 
všestranném využití pro rozvoj cestovního ruchu.  Cílem je zámek otevřený denně po celou 
letní sezónu.
Nadále budeme podporovat, ve stejné výši jako doposud, farnost Arciděkanství Nepomuk 
v péči o místní sakrální památky a využití fenoménu sv. Jana Nepomuckého.
Pokusíme se o to, aby kostel sv. Jana Nepomuckého získal prestižní titul národní kulturní 
památky.
Budeme nadále pracovat na propagaci města Nepomuk jako atraktivního turistického cíle. 
Jsme pro vybudování rozhledny na vrchu Šibenice dle návrhu architekta Martina Rajniše.
I v dalších letech bude pokračovat městský dotační program pro obnovu domů v historickém 
jádru města.
Podporujeme vyhlášení městské památkové zóny na území historického jádra města.

Zelené město
životní prostředí, veřejná zeleň, odpadové hospodářství
Budeme pokračovat ve zlepšování péče o veřejnou zeleň. 
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Provedeme úpravu ploch kolem potoka Mihovky mezi Zeleným dolem a Špitálským rybníkem 
na přírodě blízký městský park.
Ozeleníme lokalitu Na Daníčkách, zrealizujeme zde výsadbu stromořadí mezi bytovými a 
rodinnými domy, směrem k potoku Mihovka i na hranici katastru. 
Budeme budovat cyklostezky s mlatovým povrchem v trasách starých cest krajinou, v prvé 
řadě na Nový rybník a do Třebčic.
Omezíme solení místních komunikací v zimních měsících, nahradíme agresivní sůl inertním 
posypem (písek, štěrk).
Vypíšeme výběrové řízení na nového dodavatele služeb v oblasti likvidace odpadu.  
Podmínkou bude zkvalitnění recyklace a její rozšíření o další typy odpadu (kovy, biologický 
odpad).
Upravíme rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, aby byly v dostupné vzdálenosti pro 
všechny. Kolem kontejnerů vztyčíme zástěny.

Prostupné město
Doprava, komunikace, infrastruktura
Opravíme chodník od Sokolovny do Dvorce.
Postavíme nové autobusové zastávky na sídlišti – před kruhovým objezdem u Sokolovny a 
nad Kuvagem (dle připravených projektových dokumentací).
Zrealizujeme rekonstrukci veřejných prostranství u nádraží dle projektu „Nepomuk – 
přestupní uzel“.
Chceme vybudovat chodník podél I/20 od kruhového objezdu u Pyramidy až na Přesanické 
náměstí. V úseku od Normy ke kruhovému objezdu obnovíme stromořadí.
Budeme pokračovat v dalším rozšiřování veřejné dopravy, zejména autobusových spojů 
z centra na nádraží. Ke každému vlaku by měl jet autobus. Budeme usilovat i o navýšení 
počtu vlakových spojů na Plzeň.
Opravíme chodníky v Blatenské ulici.
Dokončíme co nejrychleji rekonstrukci Zelenodolské ulice.
Zřídíme ve městě nabíjecí stanici pro elektromobily (s využitím dotačních prostředků).
Nepomuk má v celorepublikovém srovnání velmi nízkou kriminalitu. Za zcela zbytečné 
utrácení peněz tedy považujeme zřízení městské policie i kamerového systému.

Otevřené město
městská samospráva a úřad
I nadále bude platit stávající, občanům vstřícný, jednací řád zastupitelstva. 
Na začátek každého jednání zastupitelstva bude vložen bod „Podněty a dotazy občanů“.
Řádná jednání zastupitelstva budou svolávána dle předem schváleného a alespoň rok 
předem známého harmonogramu, optimálně s periodou každé dva měsíce.
Veřejná projednání všech investičních akcí města musí být samozřejmostí.
Zachováme komise jako poradní a iniciační orgány rady města, otevřené všem aktivním 
občanům a odborné veřejnosti.
Zavedeme „participativní rozpočet“, tedy možnost, aby občané rozhodovali přímo o využití 
1% městského rozpočtu (cca 1.000.000 Kč) pro různé drobné investiční akce, úpravy 
veřejných prostranství a podobně.
Provedeme digitalizaci městského úřadu, včetně možnosti řešit vše z domova přes net.
Samozřejmostí při sestavování nové městské rady by měla být písemná koaliční smlouva 
podepsaná všemi koaličními zastupiteli.
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Budeme se snažit i nadále zlepšovat Nepomucké noviny. Pro posílení jejich objektivity a 
nezávislosti zřídíme Redakční radu jako regulérní výbor zastupitelstva a vymezíme novinám 
vlastní rozpočtovou položku. Úvodní slovo starosty nahradíme sloupkem šéfredaktora.

Vzdělané město
školství a vzdělávání 
Budeme podporovat zlepšování komunikace mezi školskými zařízeními a rodiči, kvalitu 
vzdělávání i atmosféru ve školách. Samozřejmostí by mělo být například zveřejňování zápisů 
z jednání školské rady na stránkách školy.
Zrealizujeme úpravy a rozšíření školní zahrady (s využitím pro výuku i školní družinu) dle 
připraveného a dotací podpořeného projektu.
Budeme klást důraz na pestrou, vyváženou a zdravou stravu ve školní jídelně, s dostatkem 
zeleniny a ovoce a naopak s omezením uzenin, rafinovaných cukrů či chemických přísad. ZŠ 
by se měla zapojit do projektu Skutečně zdravá škola.
Do budovy staré školy na náměstí chceme vrátit život, ideálně školní výuku.
Obstaráme vhodné prostory pro Základní uměleckou školu, nejlépe formou nové školní 
budovy.
Provedeme zateplení a stavební úpravy volnočasového centra Fénix, včetně vybudování 
multifunkční společenské místnosti (dle připraveného projektu).

Krásné město
Péče o veřejná prostranství
Budeme podporovat a iniciovat drobné zásahy do veřejného prostoru vedoucí k jeho 
zatraktivnění (dostatek laviček a košů, stylové opravy starých studní a jiných prvků historické 
městské infrastruktury, květinové záhony, atd.).
Připravíme a zahájíme postupnou rekonstrukci povrchů na náměstí s důrazem na zachování 
jeho historických hodnot. Za vstupní ideový koncept považujeme studii architektů Vlacha a 
Vašuta, která získala Cenu Petra Parléře. 
Odstraníme sochy z teras na náměstí. 
Při opravách povrchů všech ulic a veřejných prostranství v historickém jádru města budeme 
klást důraz na zachování a restituci historického rázu těchto míst.
Necháme zpracovat regulační plán historického jádra města.
Při všech městských investičních akcích budeme trvat na kvalitním urbanistickém, 
architektonickém a stavebně-technickém provedení.
Lepšímu vzhledu města, prosazování jednotné vize veřejných prostranství a kvalitnější 
přípravě investičních projektů napomůže využívání služeb stálého městského architekta 
vybraného v transparentním výběrovém řízení (obdobně k funkci městského právníka – tj. 
externího odborníka nikoliv zaměstnance MÚ). 
Nechceme, aby se ze zdejšího sídliště stalo časem ghetto. Především je třeba revitalizovat 
veřejná prostranství kolem bytovek, zajistit dostatek parkovacích míst i odborné péče o 
sídlištní zeleň. 
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PŘÍLOHA Č. 2

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU 2014-2018

Otevřená radnice

Na stránkách města bude dostupný roz-
klikávací rozpočet, tedy detailní informace o 
hospodaření města. Jeho součástí budou 
všechny smlouvy, faktury, účty.

částečně 
splněno

Na stránkách města je rozklikávací rozpočet. 
Smlouvy jsou zveřejňovány v centrálním rejstříku 
smluv. Zveřejňování účetních dokladů brání vedení 
účetnictví města v papírové a nikoliv digitální 
podobě.

Budeme zveřejňovat nejen zápisy ze zastupi-
telstva, ale i z rady, a také všechny podklady 
pro jednání zastupitelstva, rady, výborů a ko-
misí.

Z 90% splně-
no

Jsou zveřejňovány všechny podklady pro zastupi-
telstvo, zápisy z komisí atd. Na webových strán-
kách je i kalendář jednání a přehledně struktu-
rované dokumenty k jednání. Nepodařilo se nám 
prosadit nový jednací řád rady města, který by ji 
více otevřel.

Obnovíme diskuzní fórum na internetových 
stránkách města.

splněno Obnoveno hned po volbách 2014.

Jednání městského zastupitelstva se budou 
konat pravidelně, každý měsíc. Bude tak víc 
času na diskuzi o jednotlivých návrzích.

nesplněno Navrhovali jsme, ale nepodařilo se prosadit. Pravo-
moc svolávat zastupitelstvo má starosta.

Zařídíme, aby se telefonáty z městského úřa-
du neobjevovaly na displejích telefonů jako 
„skryté číslo“, ale aby se zobrazovalo číslo vo-
lajícího. Blokování čísel úředníků působí 
nejen arogantně, ale především nelze na 
danou linku zavolat zpět.

Splněno
Byla vytvořena nová předvolba pro volání z radnice
a úředníci ji mají využívat pro volání na mobilní te-
lefony.

Stojíme o vyšší zapojení veřejnosti do roz-
hodování. Komise budou otevřené všem zá-
jemcům o práci v nich. Oslovíme také od-
borníky na dané oblasti, aby přispěli svou 
erudicí.

Splněno

Po volbách byly ustanoveny komise, veřejnost byla 
vyzvána k účasti na práci v nich. Např. ve sportovní 
komisi zasedají zástupci prakticky všech místních 
sportovních klubů, v kulturní zástupci spolků a in-
stitucí fungujících na poli kultury.

Nepomucké noviny i městský informační 
server nepomuk.cz musí fungovat jako ne-
stranné informační médium řízené redakční 
radou a vedené redaktorem na plný úvazek.

Splněno

Redakční rada má status schválený zastupitelstvem
a je volena zastupitelstvem. Má tedy obdobné po-
stavení jako výbory zastupitelstva. Šéfredaktor sice
pracuje pouze na poloviční úvazek, ale podává vel-
mi profesionální výkon, o čemž svědčí mj. získaný 
titul „Zpravodaj roku“ pro nejlepší radniční noviny 
v republice.

 
Krásné město

Pořídíme nový územní plán, který bude kon-
cepčně řešit rozvoj města a zabrání výstavbě, 
která by mohla poškodit ráz města (viz kauza 
Norma u hřbitova). Zpracování ÚP se usku-
teční formou veřejné architektonické soutěže 
a za co nejširší účasti veřejnosti.

Splněno

Zpracování nového územního plánu realizovala 
renomovaná architektonická kancelář UNIT archi-
tekti na vysoké odborné úrovni. Příprava probíhala 
dlouhodobě s širokým zapojením veřejnosti (nad 
rámec stavebního zákona). Návrh územního plánu 
je aktuálně po veřejném projednání a je připraven 
ke schválení zastupitelstvem.

Zachráníme nejstarší dům ve městě – dům U 
lípy – a pokusíme se mu najít vhodné a trvale 
(ekonomicky) udržitelné využití. Mohl by zde 
vzniknout například městský minipivovar.

částečně 
splněno

Navrhli jsme odkoupení teto památky městem na 
zastupitelstvu, což neprošlo. Hledali jsme tedy 
alespoň vhodného a nového vlastníka z řad sou-
kromých investorů. Tato snaha vedla snad k 
úspěšnému konci. Dům má novou majitelku, která 
s ním má chválihodné záměry a chce jej velmi cit-
livě zrekonstruovat a využít pro rozvoj cestovního 
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ruchu.

Podporujeme úpravy náměstí, které by vy-
cházely z projektu architektů Vlacha a Vašuta 
oceněného cenou Petra Parléře. Za vhodné 
považujeme zejména zrušení teras a návrat 
horní části náměstí k historickému vzhledu, 
sjednocení dlažby náměstí a zastavění proluk.

Nesplněno

Projekt komplexních úprav náměstí nebyl v tomto 
volebním období zpracováván. Při dílčích úpravách 
(výsadba stromů, opravy dlažby …) bylo přihlíženo 
ke koncepci architektů Vlacha a Vašuta.

Odstraníme řetězy a sloupky v ploše náměstí 
a před kostelem.

Částečně 
splněno

Byly odstraněny řetězy, bránící průchodu pěším 
středem náměstí. Sloupky zůstaly zachovány (před 
kostelem na přání p. Faráře).

V dlouhodobém výhledu navrhujeme přestav-
bu OD Úslava či jeho nahrazení domy respek-
tujícími historický půdorys a výšku zástavby, 
která zde byla do 80. let.

V řešení
Do návrhu nového územního plánu byla zanesena 
uliční čára odpovídající původní historické zástavbě
i vhodnost přestavby tohoto místa.

Chceme, aby se udržel starobylý vzhled centra
města, citlivě opravovaly staré domy. Budeme
proto podporovat vyhlášení památkové zóny 
na území historického jádra města. Zavedeme 
městský grantový program na opravy histo-
rických budov.

Splněno Grantový program funguje již čtvrtým rokem a po-
stupně se daří opravovat některé historické domy.

Na Vinici žije největší množství lidí. Nechce-
me, aby se ze zdejšího sídliště stalo časem 
ghetto. Především je třeba revitalizovat ve-
řejná prostranství kolem bytovek, zajistit 
dostatek parkovacích míst i zelených zákoutí. 
Necháme zpracovat architektonickou studii a 
postupně ji budeme realizovat.

V řešení
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie. 
Bohužel se zatím nepodařilo získat na projekt dota-
ci a proto nebyl doposud realizován.

Zapojíme louku za školou do městského or-
ganizmu. Mohl by tu být park, in-line dráha, 
prostor pro sporty, víceúčelové hřiště, letní 
scéna, kavárna …

V řešení

Byla zpracována územní studie, která vznikla na zá-
kladě principů komunitního plánování. Občané 
měli možnost se přímo vyjádřit, co by si zde přáli. 
Studie se stala podkladem pro nový územní plán 
města a je postupně naplňována v dalších fázích 
projektových příprav (před dokončením je projekt 
dopravní a technické infrastruktury v lokalitě, je 
zpracován projekt úprav hřiště u ZŠ, který získal 
dotaci, dotaci získal i projekt na úpravu školní za-
hrady, připravuje se projekt nového dětského hři-
ště …)

Otevřeme otázku úpravy hranic katastrů Ne-
pomuk a Klášter. Je zapotřebí, aby katastrální 
území odpovídalo současným potřebám obou 
obcí, nikoliv aby konzervovalo kdysi dávno 
vzniklé anomálie.

V řešení

Tuto otázku právě řeší Ministerstvo vnitra. Podařilo
se nám prosadit, aby nepomucké zastupitelstvo 
požadovalo vedení katastrální hranice až za cestou 
Dvorec – Knárovka – Červený most)

Prosadíme odstranění nelegálních billboardů 
v katastru města.

V řešení Stavební úřad postupně nařizuje odstranění ne-
legálních reklamních zařízení.

Nezapomínáme ani na parcely pro výstavbu 
nových rodinných domů. Za vhodné považuje-
me zejména dokončení čtvrti Na Daníčkách. 
Další rozvojové území by mělo být mezi Dvor-
cem a sídlištěm.

V řešení

Byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí na 
lokalitu Na Daníčkách, které nabylo právní moci v 
červenci a parcely budou od září na prodej. Dále se
připravují i další obytné zóny (V Korýtkách, Pod 
Oborou). Plochy mezi Nepomukem a Dvorcem jsou
v novém územní plánu vedeny z většiny jako za-
stavitelné.
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Budeme usilovat o dokončení rekonstrukce 
Hotelu ve Dvorci a kompletní využití celé jeho 
budovy, které dále posílí roli nádraží jako při-
rozeného centra Dvorce.

Splněno

Část bývalého Hotelu byla přeměněna na Komunit-
ní dům seniorů (s využitím dotace), sál se zázemím 
byl zrekonstruován prostředky města (akce je 
právě dokončována).

Chceme zútulnit lokalitu „palouček“ v zatáčce 
Tojické ulice, vysadit po jejím okrajích stromy 
a keře, které ji odstíní od rušné silnice. Místo 
slouží již dnes pro děti, jsou zde 2 dětské hou-
pačky a 1 lavička, díky navrženým úpravám 
bude celá plocha mnohem útulnější, klidnější 
a tišší.

Částečně 
splněno

Byl zpracován projekt, dle něj byla již částečně rea-
lizována revitalizace zeleně, v plánu je na podzim 
(v období vegetačního klidu) pokračovat v 
úpravách plochy.

Nevyužitý trojúhelník „U Křížku“ na konci 
Dvorce, kde je dnes skládka suti, navrhujeme 
proměnit na parčík, který by mohl sloužit jako 
příjemná zastávka cestou na či z nádraží.

Splněno
Upraveno, ozeleněno, ohrazeno žulovými patníky, 
vysazeny stromy, instalována lavička na autobu-
sovou zastávku.

Nenáročné parkové úpravy, spočívající zejmé-
na v instalaci několika laviček a košů, bychom 
rádi realizovali i na celém Číháku.

Splněno
Dle studie, projednané s Dvoreckými občany, byl 
celý prostor Čiháku upraven (vykáceny nálety, 
obnovena loučka u silnice, instalovány lavičky ...)

Všechny stavby a investiční akce budeme při-
pravovat za co nejširší účasti občanů a od-
borné veřejnosti. Budou přitom využívány 
principy komunitního plánování, konzultace s 
architekty a urbanisty i veřejné architekto-
nické soutěže. Díky tomu by se neměly opa-
kovat průšvihy typu kruhové křižovatky u 
Sokolovny či chodníků v Nádražní ulici.

Částečně 
splněno

U akcí, které jsme iniciovali, jsme se snažili napl-
ňovat maximálně uvedené principy. Některé in-
vestiční akce, ovšem v tomto ohledu nebyly řešeny
zcela ideálně (např. rekonstrukce Zelenodolské uli-
ce).

 
Pohodlná a bezpečná doprava

Budeme podporovat další rozšíření věřejné 
dopravy, zejména vlakových spojů na Plzeň.

Částečně 
splněno

Podařilo se zachovat všechny vlakové spoje a rozší-
řit počet autobusových spojů mezi nádražím a 
městem a to i o víkendech, kdy vůbec nejezdily.

Zřídíme nové autobusové zastávky, zejména 
na „Kunštátě“ a U Sokolovny. V řešení

Jsou zpracovány projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí na obě nové zastávky – a to dle 
územní studie „Pod Vinicí“. Realizace je tedy 
možná v dalším roce.

Vybudujeme zastřešenou autobusovou za-
stávku na náměstí – místo záhonu v rohu u 
OD Úslava.

Splněno Zastávka byla vybudována, bohužel ne zcela dle 
vstupního návrhu arch. Vlacha.

Zakoupíme městské mikrobusy, které budou 
zajišťovat dopravu z města k vlakům v hodi-
nách, kdy nejedou linkové spoje ČSAD, a dále 
budou využitelné pro seniory, místní spor-
tovní spolky atp.

Částečně 
splněno

Místo nákupu vlastního mikrobusu jsme vstoupili v
jednání se společností POVED a podařilo se nám 
zvýšit počet autobusů ČSAD.

Budeme usilovat o lepší spojení veřejnou do-
pravou s Klatovy a dalšími většímy městy v 
okolí, stejně jako s obcemi na Nepomucku.

Nesplněno
Přímou autobusovou linku do Klatov se zatím ne-
podařilo zařídit.

Zavedeme „obytnou zónu“ – tedy oblast s 
omezenou rychlostí 20km v hodině na celé 
historické centrum města i další vhodné loka-
lity (např. vnitřní komunikace na sídlišti)

V řešení

Dopravní analýza a návrh na zklidnění dopravy ve 
městě je součástí návrhu nového územního plánu. 
Vlastnímu vzniku dalších obytných zón bez souvise-
jících stavebních úprav není nakloněna dopravní 
policie.

Omezíme parkování na náměstí na vymezené 
plochy. Budeme jednat s COOP o možnosti 
většího využití parkoviště na dvoře OD Úslava.

Nesplněno Vhodné řešit v rámci komplexních úprav náměstí.

Propojíme čtvrť Na Daníčkách s ulicí Za koste-
lem novou lávkou a dlážděným chodníkem.

V řešení Návrh na propojení Daníček a ulice Za Kostelem je 
součástí návrhu územního plánu i vstupní studie 
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pro zřízení parku „Mihovka“.

Chceme zvýšit počet silničních radarů. Tato 
zařízení by měla být přímo v režii města a 
nikoliv nějaké firmy. Za stávajícího stavu při-
chází městský rozpočet o polovinu vybraných 
pokut.

Splněno
Byly instalovány nové úsekové radary a to obou-
směrně. Výběr pokud je zcela v režii města.

Hodláme zřídit přechody pro chodce přes Rož-
mitálskou ulici v lokalitách „U zrcadla“ a naho-
ře u Obory.

Částečně 
splněno

U zrcadla ve Dvorci bylo zřízeno místo pro pře-
cházení, přechod nepovolila dopravní policie.

V případě intenzivnějšího využití průmyslové 
zóny ve Dvorci považujeme za žádoucí vybu-
dovat přivaděč a novou mimoúrovňovou kři-
žovatku u Třebčic, aby se odvedla těžká ná-
kladní doprava z obce.

V řešení

Návrh na novou křižovatku a „obchvat“ Tojické uli-
ce je součástí návrhu nového územního plánu. Bylo
jednáno se SÚS Plzeňského kraje i Ministerstvem 
dopravy a ŘSD, všichni se záměrem souhlasí.

 
Kultura, sport, cestovní ruch

Zřídíme letní kino na nádvoří staré školy. Částečně 
splněno

Letní kino nevzniklo sice na Malé letní scéně, ale 
kočovná letní kina zde již několik let promítají.

Pokusíme se vyjednat s obcí Klášter zpří-
stupnění zámku Zelená Hora pro běžný turis-
tický provoz a nabídneme, že se na jeho za-
jištění bude podílet i město Nepomuk. Zelená 
Hora by měla fungovat jako hlavní turistická 
dominanta regionu.

Nesplněno

Město Nepomuk poskytuje obci Klášter materiální 
podporu pro otevření zámku (půjčuje lavičky, 
stánky, atd.), spolupracuje na propagaci těchto 
akcí. O celosezónní otevření zámku nemá ale zatím
obec Klášter zájem.

Upravíme provozní hodiny městského muzea 
a infocentra, aby byly alespoň několik dní v 
týdnu otevřené i v pozdějších hodinách.

Splněno Infocentrum a městské muzeum je otevřeno v letní
sezóně každý den (mimo pondělí) až do 18:00.

Zprovozníme portál, kde bude k nalezení ne-
přetržitě aktualizovaný přehled všech kul-
turních akcí a turistických cílů v Nepomuku a 
okolí. Vybrané novinky budou pravidelně 
rozesílány formou tiskových zpráv do médií.

Splněno

Jako součást městských webových stránek funguje 
sekce „Turista“, která je přímo přístupná na adrese 
nepomuk.eu. Tato sekce obsahuje jak katalog 
všech destinací a služeb ve městě a okolí, tak pře-
hledný kalendář kulturních akcí.

Naší prioritou je udržení, a pokud možno 
rozšíření nabídky kulturních akcí ve městě. Splněno

Podařilo se nejen zachovat všechny stávající akce, 
zvýšit jejich kvalitu a návštěvnost, ale také vytvořit 
akce nové. Farmářské trhy již neskomírají, ale na-
bízejí každý měsíc mezi patnácti a třiceti stánky, 
hudební program a pohádku pro děti. Pouť se po-
dařilo rozšířit o pestrý stylový pouliční program a 
tradiční trh a vytvořit z ní opravdu hlavní městskou
slavnost. Velký úspěch sklízí nová akce Otvíráme 
Nepomuk! Podařilo se oživit Malou letní scénu, 
která od června do července nabízí každý pátek 
stylově rozmanitý mix vystupení hudebních i diva-
delních.

Obnovíme letní sochařská, případně jiná umě-
lecká sympozia a workshopy. Jejich existence 
nepochybně přispívala k oživení letní sezóny.

Splněno
Sympozia byla po konzultaci s vedení AVU v Praze 
transformována na Tvůrčí rezidence určené pro 
studenty vysokých uměleckých škol.

Využijeme potenciál partnerských měst (např. 
chorvatského letoviska Omiš) pro další rozvoj 
cestovního ruchu.

Nesplněno
Uskutečnilo se několik setkání se zástupci partner-
ských měst, spolupráce pokračuje. V segmentu 
cestovního ruchu se ale příliš neprojevuje.

Podpoříme další opravy a modernizace měst-
ské sportovní haly.

Nesplněno Opravy a rozšíření sportovní haly jsou v investičním
výhledu na další roky.

Upravíme skatepark, aby lépe sloužil nejen 
kolařům, ale i skateboardistům, daly se zde 
pořádat závody a překážky déle vydržely.

V řešení Překážky ve SK8 parku se dočkali údržby. V plánu je
park nový, dle územní studie „Pod Vinicí.
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Děti a škola

Budeme vytápět základní školu štěpkou z od-
padu z těžby v městských lesích, který se dnes
bez užitku pálí na haldách v lese.

Splněno v 
pozměněné 
variantě

Lesní štěpka se již nepálí v lese, ale je prodávána 
jako palivo do tepláren. Kotelna v ZŠ je zrekon-
struovaná a je vytápěna plynovým kondenzačním 
kotlem.

V ranních hodinách zvýšíme bezpečnost dětí 
řízením dopravy na přechodech u školy (se-
mafor, školník).

v řešení
Navržen a v rámci DÚR zpracován návrh nové pří-
jezdové komunikace do ZŠ včetně nových parkova-
cích ploch i nového pěšího přístupu ke škole.

Vysadíme stromy u dětského hřiště u školy. Nesplněno Počítá se s rekonstrukcí celého hřiště dle územní 
studie „Pod Vinicí“.

Vydláždíme chodník podél bazénů ke škole, 
vznikne tak bezpečná a krátká cesta pro děti 
ze sídliště.

V řešení
Je součástí územní studie „Pod Vinicí.“ Aktuálně je 
dokončuje projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí.

Zařídíme vznik školní zahrady – relaxační, by-
linné i ovocné a zeleninové … Považujeme to 
za dobrý krok pro výchovu našich dětí i životní
prostředí.

V řešení Byl zpracován projekt od zahradní architektky a po-
dána úspěšná žádost o dotaci.

Považujeme za žádoucí oživení budovy staré 
školy na náměstí. Nejlepším řešením by bylo, 
kdyby zde, v souladu s původním záměrem, 
sídlila střední škola.

V řešení

Budovou staré školy se zabývá oborová koncepce 
Oživení náměstí, existuje několik variant možného 
budoucího využití. Na krajském úřadě bylo již 
jednáno i o možnosti střední školy (ze strany kraje 
momentálně nepříliš reálné).

 
Péče o potřebné

Budeme podporovat sociální projekty a ne-
ziskové organizace, které se jimi zabývají. Splněno Město podporuje např. Hospic sv. Lazara v Plzni a 

další organizace pracující v sociální oblasti.
Podpoříme všechny kroky, které zamezí vyčle-
ňování seniorů ze společnosti. V řešení Komunitní dům seniorů, záměr na Mezigenerační 

centrum aj.
Považujeme za nezbytné zachovat v Nepomu-
ku polikliniku a stávající rozsah lékařské péče. Splněno

 
Infrastruktura, úklid a občanská vybavenost

Rozšíříme městské bazény a osázíme jejich 
okolí stromy a drobnou zelení. V řešení

Dle územní studie „Pod Vinicí“ je počítáno se zcela 
novým koupalištěm V Korýtkách. Realizace bude 
ale možná až po schválení nového územního 
plánu.

Zajistíme dostatek pohodlných laviček po 
městě. Splněno

Během posledních let bylo po městě osazeno 
několik desítek nových laviček – zejména typu 
„Park“.

Za žádoucí považujeme postupné sjednocení 
městského mobiliáře (koše, lavičky, osvětlení 
…) – a to alespoň v rámci jednotlivých čtvrtí.

Plněno
Nové lavičky jsou litinové s dřevěnými latěmi typu 
„Park“ (viz výše) v centru města se používají lavičky
typu „Schonborn“

Budeme řešit problém s nedostatkem par-
kovacích míst v lokalitách U sokolovny a Na Vi-
nici.

Nesplněno
Problém měl být řešen v rámci územní studie ce-
lého sídliště, která doposud nebyla realizována 
(nepodařilo se získat dotaci).

Změníme plán „zimní údržby“. Nechceme solit
plošně, ale pouze na krizových lokalitách a za 
ledovky. O to více se ovšem bude mechanicky 
odstraňovat napadaný sníh.

Nesplněno Technické služby města preferují solení.

Chceme, aby v našem městě byl dostatek ob-
chodů, restaurací a služeb. Budeme usilovat o 
nastavení příznivých podmínek pro tyto 
drobné živnosti, které přinášejí nejenom 

V řešení Podpora drobných živnostníků je součástí oborové 
koncepce Oživení náměstí.
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servis pro obyvatele a návštěvníky města, ale i
pracovní místa..
Budeme prosazovat spravedlivé rozdělování 
financí na rekonstrukce v Nepomuku a ve 
Dvorci. Ve Dvorci například doposud v někte-
rých lokalitách chybí chodníky nebo jsou v ne-
vyhovujícím stavu (např. v Blatenské ulici).

Plněno
Do Dvorce šlo nemalé procento městských investic
(rekonstrukce bývalého Hotelu), příprava pře-
stupního uzlu aj.)

Za samozřejmost považujeme pravidelný 
úklid, údržbu a drobné opravy chodníků, ulic a
veřejných prostranství.

Plněno Technické služby fungují lépe než v minulosti.

 
 
Odpady a recyklace

Pořídíme dostatek odpadkových košů a sáčků 
z recyklovaného papíru na psí exkrementy.

Částečně 
splněno

Byl rozšířen počet odpadkových košů v centru i na 
sídlišti. Sáčky zdarma ale nejsou všude k dispozici.

Zavedeme hnědé kontejnery pro třídění bio-
odpadu a vybudujeme městskou 
kompostárnu. Biologický odpad tvoří zhruba 
třetinu směsného komunálního odpadu. Díky 
jeho separaci a zkompostivání může ušetřit 
městský rozpočet ročně statisíce korun.

Částečně 
splněno

Místo plošného svozu bioodpadu jsme rozdali do 
domácností stovky kompostérů, neboť likvidace bi-
oodpadu v místě vzniku se ukázala jako nejekono-
mičtější i nejekologičtější varianta. Pořídili jsme 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad.

Postavíme zástěny kolem kontejnerů na třídě-
ný odpad, aby odpadky nepoletovaly všude 
kolem. Vytvoříme tak síť bodů pro sběr 
recyklovaného odpadu.

Nesplněno Nezískalo si podporu v městské radě.

Budeme obyvatele motivovat k efektivnější-
mu třídění odpadu, a to nejen formou osvěty, 
ale také finančně.

Nesplněno

Smlouvy uzavřené již za předchozího volebního ob-
dobí s dodavatelskou firmou neumožňovaly výraz-
nější změny. Podařilo se ale zavést alespoň vážení 
veškerého v městě vyprodukovaného odpadu na 
sběrném dvoře.

Sběrný dvůr bude sloužit zdarma a pro všech-
ny, zrušíme množstevní limity.

Částečně 
splněno

Většinu odpadů mohou odevzdávat občané Nepo-
muka a obcí, které mají s naším městem uzavřenou
smlouvu zdarma. Některé typy odpadu (zejm. Ne-
bezpečného) jsou zpoplatněny.
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