CHARAKTERISTIKA SO ORP NEPOMUK
Správní obvod Nepomuk leží ve východní části Plzeňského kraje, sousedí se čtyřmi SO ORP (Blovice,
Horažďovice, Klatovy a Přeštice) a na východě s krajem Středočeským a Jihočeským. Zahrnuje 26 obcí,
z nichž dvě (Kasejovice a Nepomuk) mají statut města. Výměra SO ORP Nepomuk 30 877 ha
představuje 4,0 % z území celého kraje. Většinu rozlohy tvoří zemědělská půda (58,1 %) a lesní
pozemky (32,3 %).
K 31. 12. 2020 žilo na území SO ORP Nepomuk 11 603 obyvatel, tj. 2,0 % z celkového počtu
obyvatelstva Plzeňského kraje. Z hlediska počtu obyvatel je tak druhým nejmenším a podle hustoty
37,6 obyvatel na 1 km2 třetím nejméně zalidněným správním obvodem v kraji. V roce 2020 se zde
narodilo 84 dětí a 139 obyvatel zemřelo. Nejčastější příčinou úmrtí v roce 2020 byly nemoci oběhové
soustavy (37,4 %). Migrace je v regionu zisková, počet přistěhovalých převažoval nad vystěhovalými
o 75 obyvatel. V roce 2020 bylo v SO ORP Nepomuk uzavřeno 30 sňatků a současně 23 manželství
bylo rozvedeno. Populace ve správním obvodu postupně stárne, zvyšuje se index stáří a roste průměrný
věk obyvatel. Za posledních 10 let vzrostl index stáří o 28,5 na 163,9 a byl tak druhý nejvyšší v kraji.
Průměrný věk se zvýšil u mužů o 2,5 roku na 44,0 let a u žen o 1,2 roku na 45,3 let.
Ke konci roku 2020 dosahoval podíl nezaměstnaných osob 3,54 %. Ve srovnání s předcházejícím
rokem to znamená zvýšení o 0,81 procentního bodu. V rámci regionu se jedná o čtvrtý nejvyšší
dosažený podíl. K 31. 12. 2020 bylo ve správním obvodu zaregistrováno 287 uchazečů o zaměstnání,
z toho 23,3 % tvořili uchazeči se zdravotním postižením a 2,1 % absolventi škol. Úřady práce zde
evidovaly 460 pracovních míst a na jedno pracovní místo tak připadalo 0,6 uchazečů o zaměstnání.
Na území SO ORP Nepomuk bylo k 31. 12. 2020 registrováno celkem 2 541 ekonomických subjektů,
z nichž 82,4 % tvořily fyzické osoby. V odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství podnikalo 13,9 %,
v průmyslu 15,3 %, ve stavebnictví 13,6 % a v obchodě, ubytování, stravování a pohostinství 25,3 %
subjektů. Největšími podniky ve správním obvodu jsou dřevařská společnost KLAUS Timber a.s.,
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. zabývající se rostlinou a živočišnou výrobou a průmyslové podniky
strojírenského zaměření ELITEX Nepomuk a.s. (strojírenská výroba, mechanické obrábění apod.),
KUVAG CR, spol. s r.o. (poskytovatel řešení v oblasti izolace a elektrotechnických komponentů)
a KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o. (zámečnická výroba). K významným zaměstnavatelům patří také
Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. a Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková
organizace.
Ve správním obvodu Nepomuk bylo v roce 2020 dokončeno 16 bytů a všechny byty byly realizovány
v rodinných domech. Vývojový index počtu dokončených bytů za období 2020/2019 činil 59,3. Průměrná
obytná plocha jednoho dokončeného bytu se zvýšila oproti roku 2019 o 34,3 m2 a činila 93,4 m2.
Na území správního obvodu bylo k 31. 12. 2020 k dispozici 9 hromadných ubytovacích zařízení, která
nabízela ubytování s kapacitou 430 lůžek.
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