Nepomuk
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-jih

Správní obvod: Nepomuk

GPS souřadnice: 49.486162N, 13.582254E

Nadmořská výška: 449 m n. m.

První pís. zmínka: 1177 (845 let)

Počet obyvatel: 3 490

PSČ: 335 03

Adresa URL: www.nepomuk.cz

Sportovní možnosti Nepomuk
Okolí je protkáno sítí turistických i cyklistických tras, po kterých můžete objevovat množství
přírodních zajímavostí a chráněných oblastí.
Ke sportovnímu vyžití slouží městská hala, tenisové kurty, fotbalová hřiště, skatepark a pro děti
zábavní park a koupaliště.
Cykloturisté mají možnost projet se po značených cykloturistických trasách:
1. Plzeň Koterov - Starý Plzenec - Šťáhlavy - Blovice - Ždírec - Nepomuk - Tojice - Budislavice - Mladý
Smolivec - Lnáře
2. Šťáhlavy - Mešno - Spálené Poříčí - Nové Mitrovice - Čížkov - Mladý Smolivec
3. Mladý Smolivec - Kasejovice - Řesanice - Oselce- Nekvasovy - Pačejov
4. Nepomuk - Mileč - Kozlovice - Neurazy - Plánice
5. Nepomuk - Žinkovy - Měčín - Švihov
Městská sportovní halaMěstská sportovní hala je dennodenně využívána pro sportovní účely
místními i přespolními spolky a kluby. Některé místnosti slouží také jako městská ubytovna.
Adresa: Městská sportovní halaU Sokolovny, 335 01 Nepomuk
Provozovatel: Město Nepomuknáměstí Augustina Němejce 63, 335 01 NEPOMUKTelefon: 371 519 711 spojovatelkaFax: 371 591 422
Odpovědná osoba:Objednávky pronájmuHlášení poruch a poškozeného zařízení!Ing. Pavel Jiran místostarosta městaMobil: 606 928 919e-mail: pavel.jiran@urad-nepomuk.cz
Popis zařízení:V objektušatny s lavičkami a věšáky dámské a pánské WC sprchy některé místosti
slouží jako ubytovna ústřední plynové topení V tělocvičněochoz pro diváky kryté uložiště
sportovních potřeb - pod ochozem výbojkové osvětlení ventilátory zásuvky ~220 V zásuvka ~380 V povrch
- lakované parkety Cvičební nářadíbarevné značení několika typů hracích ploch vyjímatelné
držáky sítě na tenis, nohejbal a volejbal 2 mobilní basketbalové koše 2 pevné tréninkové basketbalové
koše 2 branky na floorball 2 branky na sálovou kopanou 2 kruhy 2 kladiny 2 žebříky 2 hrazdy 8 žebřin bradla
švédská bedna kůň koza trampolíny několika velikostí šplhací tyče žíněnky lavičky a další...

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/139/nepomuk/sportovni-aktivity/
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