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ÚVOD
Cíl projektu
Cílem zpracování strategického plánu rozvoje města Sezemice bylo vytvoření uceleného dokumentu,
který stanoví priority a úkoly vedoucí k optimálnímu rozvoji města. Pro zpracování návrhu
strategického plánu je velmi důležitá analýza veškerých oblastí města.

Metodika zpracování
Na počátku zpracování bylo stanoveno sedm oblastí rozvoje města:
•
•
•
•
•
•
•

Obyvatelstvo
Území
Životní prostředí
Infrastruktura
Vybavenost
Hospodářství
Správa města

Dále byly vytvořeny pracovní tří až pětičlenné pracovní skupiny, které byly tvořeny zastupiteli města,
pracovníky městského úřadu, zástupci laické a odborné veřejnosti. Jejich práce začínala průzkumy a
zpracováním analytické části jednotlivých oblastí. Každá pracovní skupina měla svého vedoucího.
Na konci analytické části byla zpracována pro každou jednotlivou oblast SWOT analýza, byly
stanoveny silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. Na základě SWOT analýzy každá pracovní
skupina stanovila priority rozvoje města v dané oblasti.
Vedoucí pracovních skupin poté společně zpracovali celkovou SWOT analýzu města Sezemice a
stanovili priority pro celé město včetně jejich důležitosti.
V průběhu zpracování analytické části byly provedeny dva dotazníkové průzkumy pro obyvatele
města, které byly po odevzdání dotazníků vyhodnoceny a jejich výsledky byly zohledněny v analytické
části zpracování strategického plánu. Jedno dotazníkové šetření probíhalo v době zahájení prací
na analytické části a podklady byly připraveny pro širokou veřejnost, odbornou veřejnost a žáky
základní školy dle témat sedmi pracovních skupin a byly připraveny pro zjištění reálného stavu a potřeb
města. Druhé dotazníkové šetření navazovalo na dokončené práce analytické části a na zpracované
SWOT analýzy jednotlivých oblastí. Výsledky II. dotazníkového šetření poskytly zpracovatelům
zpětnou vazbu od veřejnosti, které oblasti či priority jsou veřejností více či méně preferované.
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•

OBYVATELSTVO

Rok
Počet obyvatel

1) VÝVOJ POČTU OBYVATEL
Počet obyvatel k 31.12.2018 celkem - 3 945

•

1910
3764

1921
3602

1930
3561

1950
3113

2009
3561

2010
3589

2011
3568

2012
3604

2013
3635

2014
3662

2015
3728

2016
3798

2017
3864

2018
3945

4000

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Sezemice od roku 1910

Rok
Počet obyvatel

Vývoj počtu obyvatel obce Sezemice v letech 2009 – 2018

1961
3209

1971
2915

1981
2892

1991
2739

2001
3028

3900
2011
3568

3800

2018
3945

3700

4000

3600

3800

3500

3600

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3400
3200

2) VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL (PODÍL SENIORŮ, DĚTÍ)

3000
2800

•

Věková struktura obyvatel obce Sezemice v roce 2018

2600

Věkové rozmezí Počet mužů/chlapců
0 až 14
320
15 až 59
1113
60 až 64
128
65 a více
258

2400
2200
1910

1921

1930

1950

1961

1971

1981

1991

2001

2011

2018

Z vývoje počtu obyvatel od roku roku 1910 vyplývá, že po dlouhodobém poklesu počtu obyvatel
do roku 1990 (s výjimkou období okolo roku 1960, kdy došlo k připojení některých přisloučených obcí)
dochází od roku 1991 až doposud k pravidelnému nárůstu počtu obyvatel. Z tohoto důvodu lze
usuzovat, že město Sezemice s přisloučenými obcemi se stalo atraktivní lokalitou pro bydlení.

% Počet žen/dívek
8,43
309
29,3
1206
3,37
121
6,79
343

%
Celkem
8,13
629
31,8
2319
3,18
249
9,03
601

%
16,56
61,05
6,55
15,82

Průměrný věk obyvatel města Sezemice je 40,5 let, u žen je 41,7 roků a u mužů 39,3 roků.
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•

•

Věková struktura obyvatel obce Sezemice v roce 2018

Vzdělanostní struktura obyvatel
3,30%

15,8%

16,6%
12,60%

15,70%

0 - 14 let

bez vzdělání nebo se
základním vzděláním
Střední škola bez maturity

15 - 64 let
Střední škola s maturitou
65 a více let

Vysoká škola
32,20%

67,6%

36,20%

neuvedli vzdělání

3) PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK/ÚBYTEK
•

Vývoj přírůstku a migrace ve městě Sezemice včetně přisloučených obcí.

rok

1990 1992

4) SOCIÁLNÍ SITUACE

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

narození

31

30

27

24

22

29

32

31

42

33

31

43

44

41

28

zemřelí

40

32

21

34

21

24

40

35

25

30

27

32

25

32

25

přistěhovalí

63

59

59

63

150 117 100 125 132 171 137 105

95

175 176

odstěhovaní

56

50

48

80

39

47

56

69

49

112 113

80

77

114

98

celkový
přírůstek

-2

7

17

-27 112

75

36

54

100

62

36

37

70

81

28

•

Národnostní menšiny

Na území města Sezemice se nevyskytují žádné národnostní menšiny s výjimkou jednotlivců
romského původu a komunity ukrajinských dělníků s trvalým nebo přechodným pobytem v České
republice.

•

Výskyt sociálně slabých obyvatel/skupin

Na území města Sezemice se nevyskytují žádné sociálně slabé skupiny obyvatel. Pokud se někdo
takový objeví, jedná se většinou o jedince, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní z důvodů nižších
kvalifikačních předpokladů a/nebo nechutí pracovat a dále o občany se zdravotními problémy, kteří
mají invalidní nebo částečně invalidní důchod a nemohou nalézt zaměstnání, odpovídající jejich
zdravotnímu stavu.

Z uvedeného vyplývá, že zatímco počet narozených dětí a počet zemřelých je vyrovnaný, počet
přistěhovalých obyvatel značně převažuje počet odstěhovaných obyvatel, což opět svědčí o atraktivitě
bydlení v Sezemicích.

•

Sociálně vyloučené lokality, výskyt sociopatologických jevů

Na území města Sezemice nejsou žádné sociálně vyloučené lokality a nevyskytují se žádné sociálně
patologické jevy.
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Každoročně pořádají ples, účastní se při kladení věnců, pomáhají při dětských dnech, zajišťují
bezpečnost při mnoha akcí, jako například Pálení čarodějnic, řídí dopravu při závodech apod. Zároveň
naši členové vedou kroužek malých hasičů, kde je v letošním roce přihlášeno 30 dětí.

5) SPOLKOVÁ, OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST
•

Hasiči Sezemice

Sportovci

V 19. století probíhal v našem městě bohatý společenský a kulturní život. 1.září 1881 se sešla památná
schůze, na které byl založen v Sezemicích Sbor dobrovolných hasičů. Jeho založení dopomohla i ta
trpká skutečnost, že byly Sezemice v minulosti pronásledovány četnými ničivými požáry. Od toho i
název jedné ulice – Spálená. Šest let po založení měl již Sbor dobrovolných hasičů 30 členů a ve své
výbavě měl vedle dvou starých stříkaček i „vozovou stříkačku nové soustavy“. Dobrovolní hasiči cvičili
na školním hřišti. Náplní tehdejšího sboru byla také pomoc při záplavách, při zajišťování převoznické
služby, aby se lidé ze „Zámostí“ dostali do města. Hasiči se stali také součástí kulturního života města.
Pořádali zábavy, plesy a výlety. Jako jediná uniformovaná složka dodávali lesk různým oslavám a
veselicím. V roce 1893 prochází sbor krizí a tehdejší velitel podává demisi z důvodu nedostatku
prostředků a materiálu a podal návrh na rozpuštění sboru. Po jednání s vedením města hasiči získali
příslib prostředků na výstavbu požární zbrojnice, vlastního cvičiště a nákup moderní výzbroje i výstroje.
Díky tomu mohl sezemický sbor dobrovolných hasičů v roce 1906 oslavit 25. výročí svého vzniku.
S první světovou válkou přišel útlum a činnost sboru byla prakticky zastavena. Až v roce 1924 byla
postavena nová, na tehdejší dobu moderní hasičská zbrojnice. V roce 1931 slavil sbor 50. výročí
vzniku. V tomto roce byla zakoupena moderní stříkačka s tlakem 3,55 MPa a se šesti sty metry hadic.
Vznikl i ženský sbor s osmi členkami školenými pro samaritánskou službu. V roce 1934 je při silnici
vedoucí do Chotče vybudován požární bazén. Během druhé světové války se činnost sboru nijak
nemění, probíhají valné hromady i tradiční hasičské plesy. V roce 1941 se 30. března koná Slavnostní
večer ku příležitosti 60. výročí sboru. Po ukončení války je sboru přidělen vůz, který je zabaven
okupantům, k hasičské a sanitní službě. V šedesátých létech dvacátého století si sezemičtí hasiči
začínají vychovávat dorost. Rozvíjí se práce s mládeží, rozbíhají se soutěže. V roce 1962 získávají
hasiči skutečný automobil ROBUR se vším potřebným vybavením. Během 80. let získává sbor
postupně dvě nová hasičská vozidla, Škodu 706 (1986), Avii A31 DVS (1989). Sbor se také podílí
na výstavbě drogerie, školy, kanalizace, vodovodu a v roce 1983 pokládají základní kámen nové
hasičské zbrojnice, kterou známe dodnes. V 90. letech se hasičský sbor dále rozvíjí, pořizuje nové a
nové vybavení. V roce 1997 se podílí na pomoci při ničivých povodních. Družstvo odjíždí na Moravu
do Otrokovic. Po přechodu do nového tisíciletí pořizuje sbor v roce 2003 dopravní automobil MercedesBenz 207D, který v 2014 prodává a kupuje novější dopravní vozidlo Ford Tranzit. Následují další ničivé
povodně, a to v roce 2002. Sbor dává dohromady dvě družstva. Jedno odjíždí pomáhat do jižních
Čech do Majdaleny, a druhé pomáhá v obci Velké Žernoseky v severních Čechách. V roce 2008
získává sbor dotaci na nákup hasičské cisterny Tatra T 815. Naposledy byl sbor likvidovat ničivé škody
po povodních v roce 2010 v Hrádku nad Nisou. V roce 1996 sbor vystoupil ze sdružení Hasičů Čech
Moravy a Slezska a založil vlastní organizaci, a to Hasiči Sezemice. Zároveň jsme si i po vzoru našich
dědů nechali ušít nové uniformy, které hojně využíváme při slavnostních akcích jak hasičských, tak i
pro město. V dnešní době mají Hasiči Sezemice na 42 členů. Zásahová jednotka dle zřizovací listiny
JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů), má v Sezemicích jednotku JPO 3 se dvěma družstvy a
jedno družstvo JPO 5 ve Velkých Kolodějích. Sbor se podílí spolu s Hasičským záchranným sborem
Pardubického kraje na plnění úkolů protipožární ochrany v územním obvodu města Sezemice a
na vyžádání i mimo něj. Vedle této činnosti se účastní záchranných prací při živelných pohromách,
zejména při záplavách, kterých jsme v dnešní době častými svědky. V I. pololetí 2015 máme celkem
26 zásahů. Sezemičtí hasiči nechybí ani u žádné důležité společenské události v našem městě.

•

Kanoistický klub Prosport Sezemice

Kanoistický klub Prosport Sezemice je sportovním oddílem rychlostní kanoistiky, jehož historie sahá
do roku 1995. Tehdy byl jeho prvním členem kanoista Martin Doktor, který se o pouhý rok později
v Atlantě stal dvojnásobným olympijským vítězem. Martinův otec a trenér v jedné osobě Josef Doktor
je dodnes prezidentem klubu. Po olympiádě v Atlantě o nábor dětí nebyla nouze, neboť fenomén dvou
zlatých olympijských medailí sloužil jako dostatečná propagace. Tréninky dětí tehdy probíhaly na řece
Loučné vedle hřiště Spartaku, posléze v Počaplech, kde se trénovalo dva roky. V roce 1998 pronajalo
město Sezemice Prosportu bývalou budovu hospody a obchodu v Lukovně, z níž se stala nová
loděnice klubu. V roce 2000 klub rekonstruoval tuto budovy a 22. 12. 2000 byla otevřena zcela nová
loděnice, která zůstala velkou chloubou klubu dodnes. Mezitím Martin vyhrál dvakrát Mistrovství světa
a dvakrát Mistrovství Evropy, získal mnoho druhých a třetích míst na světě i v Evropě, pravidelně
vyhrával Světový pohár a zajel na domácích a zahraničních soutěžích řadu dalších vynikajících
výsledků. Mládež se rychle vypracovala na 4. místo v Českém poháru a taktéž získala mnoho medailí
a titulů.
Nyní v klubu trénuje 25 závodníků mezi 8 a 25 lety, kteří se pravidelně účastní domácích i zahraničních
soutěží a získávají výborná umístění. Klub pořádá každoročně pravidelná soustředění, v zimě na týden
v Krkonoších, v létě dva týdny na Orlické přehradě a na podzim o prodlouženém víkendu jako běžecké
soustředění na horách. V sezoně se klub účastní mnoha závodů po celé České republice a ti nejlepší
reprezentují klub i na mezinárodních závodech. Mimo sezónu jsou pořádány naučně poznávací výlety
například prohlídka Národního divadla, nebo Národního technického muzea v Praze.
Kromě aktivních závodníků má Prosport Sezemice velké množství nezávodících členů a příznivců,
kteří zajišťují hladký chod klubu, pomáhají s tréninkem, s dopravou závodníků na všechny akce,
zajišťují stravu na závodech a soustředěních, údržbu loděnice a nezbytné opravy. Díky jim také
Prosport každoročně pořádá závody na Labi v Kuněticích. Členové i příznivci klubu každoročně
na podzim v Lukovně pořádají tradiční zavírání vody, což je zábava s tancem, dobrým jídlem a pitím.
Prosport Sezemice je úspěšným sportovním klubem, který pro rychlostní kanoistiku vychoval již mnoho
talentů. Doufáme, že i nadále se bude závodníkům dařit jako doposud a rádi mezi sebou přivítáme
nové zájemce o tento krásný sport.

•

Střelecký klub Sezemice

Založení střeleckého klubu v Sezemicích se datuje od roku 1958. Zakládající členové byli pan učitel
K. Gottwald mladší, pan M. Horáček a pan M. Balcar. První střelnice stála za Sezemicemi před obcí
Lukovna na břehu řeky Labe. Fungovala do roku 1970 a poté byla zrušena. Nový pozemek jsme získali
v roce 1973, na kterém se v roce 1975 začal stavět nový areál střelnice v tehdejší „akci Z“. Za vydatné
pomoci města, armády a členů Svazarmu. Stavba byla dokončena v roce 1979 a provoz se slavnostně
zahájil v září 1979, 1. ročníkem „O štít města Sezemic“. Po devadesátém roce jsme rozšířili svou
činnost o kulturní akce pro širokou veřejnost: Dětské dny, country bály, koncerty skupiny Lokálka a
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Hop Trop, střílení s rádiem Profil atd. V roce 1998 jsme byli přinuceni na doporučení balistika provést
úpravu střelnice, odhlučnění střelnice a zhotovení zábran proti přestřelu valů. Po schválení úprav
balistikem jsme se už mohli intenzivně zabývat sportovní střelbou a zároveň výchovou mladých
střeleckých nadějí. Už v roce 2000 byla nominována, v historii klubu první, naše mladá střelkyně
na Mistrovství ČR. Od té doby měla výkonnost střelců stoupající tendenci, což se se ukazovala
na republikových závodech. Avšak nevyhovující prostory pro tréninky mládeže ze vzduchových zbraní
nás opět donutili v roce 2001 začít s velkou přestavbou stávající klubovny, za finanční podpory města
Sezemic a Pardubického kraje. Byla dokončena v roce 2008. V přízemí se dostavěli kanceláře, kuchyň
a nové sociální zařízení. V patře vznikla vytoužená velká tréninková hala pro střelbu ze vzduchových
zbraní. V současnosti s 62 členy se řadíme mezi největší střelecké kluby v Pardubickém kraji.
Pro veřejnost zajišťujeme kondiční střelby, školení pro adepty na zbrojní průkaz a konají se zde
zkoušky na zbrojní průkazy. K činnosti patří i pořádaní střeleckých závodů: dvoudenní závod
MAMLAS, Memoriál Josefa Březiny, Sezemická třicítka, „Štít města Sezemic“, Sezemický podzim a
Velká cena Sezemic. Avšak hlavní náplní je sportovní střelba a příprava mládeže pro střelecký sport.
Trénujeme 20 dětí do 18-ti let, které se učí zacházet se zbraní, zvládat techniku střelby a kompletní
přípravu na závody. V hodnocení Českého střeleckého svazu se v žebříčku klubu, které pracují
s mládeží (80 klubů), umisťujeme stabilně od roku 2009 do 10. místa. Jelikož výčet našich úspěchů
za minulá léta je velmi bohatý, zmíníme se vám alespoň o úspěších z roku 2015. Součástí přípravy
na důležité velké závody jsou starty na menších závodech po celé republice a soustředěním mládeže
pořádané našimi trenéry ale i regionálním soustředěním pro zařazené střelce kategorie T - talenti a
M - mládež junioři. Vysokou úroveň a odborný dohled zajišťují trenéři Ostravské základny RSCM,
pod kterou naše zařazená mládež spadá, a dokonce i státní trenér pro pistolové disciplíny.
Z Mistrovství republiky ze vzduchových a kulových zbraní jsme získali: 2x Titul „Mistr republiky“, 4x2.
místo, 4x3. místo. Naši střelci měli tu čest reprezentovat Pardubický kraj na Olympiádě dětí a mládeže,
ze které přivezli bronzovou medaili za 3. místo. Účast na Českém poháru talentované mládeže a
na kontrolních závodech reprezentace se vyznačovala kvalitními výsledky a díky tomu jsou 4 mladí
zařazeni do dorosteneckého reprezentačního družstva ČR pro rok 2016, a dva dospělí
do reprezentačního družstva ČR. Tito dva měli možnost reprezentovat Českou republiku v zahraničí
na Mistrovsví Evropy v Osijeku a na Světovém poháru v Mnichově. Startovali na závodech v Polsku,
Německu a Francii. Na závěr se chceme omluvit všem přátelům a příznivcům sportovní střelby, že
jsme nemohli podat podrobnější informace o naší činnosti, protože je velice obsáhlá. Neuváděli jsme
raději žádná jména, abychom na někoho nezapomněli. A proto všem zájemcům o bližší informace
nabízíme návštěvu naší střelnice, kde můžete nahlédnou do kroniky klubu.

•

Agility pracuje i na vlastním jedinečném projektu Ostuda je nesebrat, který se zabývá propagací úklidu
psích exkrementů a prohlubováním vztahu mezi pejskaři a nepejskaři. Jedná se o osvětu v oblasti
čistoty životního prostředí viz http://ostudajenesebrat.webnode.cz/novinky/
a http://dogpoo.webnode.cz/
Agility je členem Klubu sběratelů kuriozit a je majitelem jediné registrované sbírky sáčků na psí
exkrementy.
Spolupráci s městem vidíme právě v této „uklízecí“ oblasti. Jsme podporováni městem formou dotace
na činnost mládeže, za což jsme a budeme moc rádi i nadále.
Do budoucna se zaobíráme myšlenkou vytvoření hřiště pro psy, či vybudováním stezky s přírodními
překážkami, kde by bylo vyžití pro všechny pejsky.

•

Myslivecké sdružení Labská, Myslivecký spolek Sezemice

V současné době probíhá přechod z léta ustáleného Mysliveckého sdružení Labská na Myslivecký
spolek Sezemice. Víše uvedená skutečnost je vynucena změnou zákonných norem ČR-občanský
zákoník a zákony s ním související.
Kolektivní pojetí myslivosti v Sezemicích sahá nepřetržitě od roku 1947. Zabývá se hlavně plánovanou
péčí o zvěř, lovem, její regulaci a udržení stavu na úrovni, aby naše krajina byla pestrá a zvěř v soužití
s lidmi nebyla vnímána negativně, nevznikaly škody na plodinách a byly minimalizovány střety
s dopravními prostředky. Myslivost je zapsána na listině kulturního bohatství naší země a usiluje
o zápis na listinu UNESCO. Dodržování zvyků a tradic jak u jednotlivců, tak v rámci celého spolku je
samozřejmostí (mluva, oblečení, rituály, atd.)
Celkově v ČR ubývá myslivců, zejména není zájem u mladé generace. Tento trend však neplatí pro
spolek v Sezemicích, kde máme členy jak mladé, tak dříve narozené. Spolková činnost je
prezentována navenek pořádáním kulturních akcí včetně plesu pro spoluobčany a maškarního
karnevalu pro děti. Tuto činnost vnímá veřejnost velmi pozitivně. Naším cílem je být vnímáni veřejností
jako přínosná část populace pro zachování nejen zvěře, ale i životního prostředí v celé své pestrosti a
nositeli historických hodnot. Tradiční vztahy mezi myslivci a městem jsou na velmi dobré úrovni.
V místní škole fungoval kroužek mladých myslivců s vysokou úrovní znalostí, což se potvrdilo
na celorepublikových soutěžích. V současné době hledáme vhodného vedoucího tohoto kroužku.
Snažíme se udržet bažanta jako druh zvěře v naší honitbě vlastním odchovem. Vlastníme pozemky,
kde je vytvořeno zázemí jak pro mysliveckou, tak pro spolkovou činnost.

AGILITY Sezemice

V honitbě, kterou obhospodařujeme je největším majitelem půdy město Sezemice. Myslivecký spolek
Sezemice hospodaří na katastru našeho města ve velmi složitých podmínkách příměstské honitby.
Honitba je rozdělena hustou sítí komunikací na poměrně malé souvislé části, ve kterých žijící zvěř jen
těžko nachází potřebný klid. Jedním z největších problémů je rušení honitby lidmi, kteří naprosto
nerespektují zákon č.449/2001Sb., §10, mluvící o zákazu volného pobíhání domácích zvířat zejména
psů mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Prakticky denně se setkáváme s lidmi, kteří se
při vycházce se svým psem pohybují mimo polní nebo lesní cesty a jejich neovladatelní psi jsou od
nich vzdáleni i několik stovek metrů. Zejména v době hnízdění a kladení mláďat dochází rušením a
plašením zvěře ke značným škodám. Totéž se stává i rušením zvěře v době zimního strádání.
Snažíme se veřejnosti toto neustále připomínat, ať už několika články v Sezemických novinách nebo
i domluvou při setkání v honitbě, ale obvykle narážíme na nezájem, nepochopení a občas nechybí ani

Agility je kynologický, celorepublikově velmi populární sport všech věkových skupin.
Jako samostatná organizace působí v Sezemicích od roku 2004 má okolo 50 členů.
Pravidelně, již 12 let, pořádá závody HOP SEM – HOP TAM, zařazené do kalendáře Klubu agility ČR.
Je také organizátorem Speciálu bílých švýcarských ovčáků v agility a mistrovství různých plemen.
Trénink je 2x týdně.
Agility spolupracuje se školkou, školou a Dětským centrem ve Vesce a účastní se pravidelně
propagačních akcí, jako jsou Dožínky v Hradci Králové, dětské dny a jiné.
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vulgarity ze strany „vycházkářů“. Určitým krokem ke zlepšení tohoto stavu je navázání spolupráce
s Městskou policií Sezemice.

Je mnoho brigád, ale i starostí, práce, málo peněz. Avšak hlavně hezkých posezení při schůzích,
výstavách, posvíceních a Silvestrech, opékání buřtů, zpívání koled atd.

Další problém, který ovšem nemůžeme nijak ovlivnit, je skladba porostů na pozemcích v okolí města.
Již dávno vymizela druhová pestrost plodin, která byla pro životní podmínky zejména drobné zvěře
zásadní. Dnešní monokultury řepky nebo kukuřice jsou zejména pro zajíce a bažanty likvidační a tato
kdysi i u nás hojná zvěř se pomalu z honitby vytrácí. O alespoň zpomalování úbytku bažantí zvěře se
snažíme odchováváním kuřat ve vlastním zařízení a pravidelném vypouštění dospělé zvěře do přírody.

Členská základna se obměnila, včetně výboru, kde se výborně prosazuje mladší generace. Každý rok
je v našem domě jedna výstava. Střídavě podzimní – ovoce, zeleniny, květin, dále vánoční s výstavou
ozdobených stromečků, betlémů, pohledů, cukroví nebo konečně výstava jarní velikonoční s tradičními
motivy, pomlázkami a velikonočními ozdobami. Pořádají se výlety za krásami vlasti s návštěvou
zahrádkářských akcí, výstav, památek, skanzenů, ale třeba i exkurzí v pivovaru nebo vinohradu,
vinného sklepa, Českého ráje a Moravského krasu.

Vážíme si přízně všech, kteří nevidí v myslivcích jenom lovce. Velmi cenná a důležitá je pro nás i dobrá
spolupráce s městem Sezemice.

•

Spolupracujeme s městským úřadem, s Mateřskou školkou a Základní školou, které se podílejí
na instalaci výstav s přispěním svých výtvorů, a i na návštěvách. Snad se nám podaří vychovat si z
dětí příští následovníky v rámci akce Mladý zahrádkář, kterou bychom v budoucnu rádi realizovali.

Český svaz zahrádkářů Sezemice

Sezemice a okolní vesnice byly v minulosti a jsou i nyní známé pěstováním ovoce a zeleniny.
Na venkově zemědělci nebyli specialisté, ale kromě obilí a zvířat si pro zpestření jídelníčku i potěšení
vypěstovali zdravou zeleninu a ovoce.

•

Divadelní spolek J.K.Tyl

Kulturní a společenský život občanů Sezemic a širokého okolí obohacovalo již na počátku
předminulého století ochotnické divadlo, dokonce hrálo divadlo již před rokem 1817, ale na veřejnost
v pravém slova smyslu vystoupili ochotníci roku poprvé v roce1836.

V předzahrádkách byli květiny, na jižních stranách domů se dařilo vínu, za stavením bývaly sady
s vysokokmeny.

duben 1864 se stal významným dnem pro ochotnický život ve městě. Byl založen Spolek divadelních
ochotníku, který měl pevné stanovy a svůj výbor. Na slavnostní veřejné schůzi, konané na radnici a
početně navštívené, byl zvolen předsedou, purkmistr kupec Václav Pánek, organizátor společenského
života ve městě.

V sezemické husté zástavbě podobné dnešním řadovkám, žili v mnoha případech ševcovské rodiny.
Ale i tito lidé mívali políčka nebo zahrádky. Pamatujeme sady, třešňovky, aleje u polních cest, které
vzaly za své při kolektivizaci zemědělství, rozoráním mezí, zakládáním JZD. Měnila se společnost i
krajina kolem Sezemic.

Roku 1896 se změnil název spolku na "Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl v Sezemicích" a
následujícího roku se ochotníci přestěhovali na stálé jeviště U Beránka (dnes U Labutě). Přibývaly hry
autorů klasiků Fr. Šamberka, L. Stroupežnického, A. Jiráska. Pozoruhodné bylo uvedení první
dramatické práce Vojnarka a po ní v režii J. Urbana pohádková Lucerna. Dalším odvážným činem se
stala inspirace krutého dramatu Lva Nikolajeviče Tolstého Vláda tmy v roce 1900. I. světová válka
způsobila, že Spolek div. ochot. J. K. Tyl v Sezemicích roku 1917 odumřel.

Roku 1957 se zakládá JZD i v okolních vesnicích.
V roce 1957 ustavující konference ČS Ovocnářský a zelinářský svaz. Je založena MO, kde je předseda
Josef Ryšavý (tchán uč. Boženky Ryšavé) + 20 členů
1967 Josef Ryšavý rezignuje a předsedou byl zvolen M. Uhlíř orgán měl v té době 190 členů, ale
na výroční schůzi se sešlo pouze 45 členů.

Za 1. republiky nastalo období, kdy se vytvářely podmínky, aby se sezemičtí ochotníci, rozptýlení
v několika dramatických organizacích a také pod tíhou politických událostí, připravovali vrátit se
k původnímu divadelnímu spolku J. K.Tyl z minulého století. Dalším důvodem byla i ta okolnost, že
mnozí sezemičtí ochotníci účinkovali ve více dramatických spolcích najednou. Na valné hromadě
26. září 1939 dochází ke sloučení v jedinou organizaci, která dostává název Kroužek divadelních
ochotníků J. K. Tyl Sezemice. V pohnuté protektorátní době se vystřídalo několik režisérů, kteří se
snažili četnými hrami nadlehčit ten posmutnělý čas.

V roce 1969 se staví brigádně moštárna, je koupen malotraktor. Nastává čas akcí „Z“ a brigád.
Rozkvetlé ulice, péče o veřejnou zeleň. Pořádají se plesy, výstavy a výlety.
1975 je založena zahrádkářská kolonie, je zde 28 členů, kteří hospodaří na obecních pozemcích
zdarma.
V roce 1976 odstupuje pan Uhlíř, je zvolen nový předseda pan K.Pilný.
Roku 1978 odstupuje pan Pilný a je zvolen pan L. Mohout, rozrůstá se členská základna, která v roce
1979 číta 305 členů.

V roce 1948 byl založen školní dětský dramatický kroužek, který v roce 1971 zahájil mnohaletý okresní
festival dětských souborů s názvem Děti dětem. V dětském divadle působilo mnoho dětí, které se
později staly dospělými ochotníky ve spolku J. K. Tyla.

V roce 1986 byl koupen nový traktor a svaz přesídluje do „staré školky“ v „Břízence“ kde je i nynější
působiště MO.

V šedesátých letech v čele režisérské rady stanula osobnost velmi erudovaná – PhMr. Jindřich
Nebeský, který vedl spolek ke skutečným uměleckým výbojům. Příprava a zkoušky na divadelní hry
byly propracovanější, hrálo se téměř bez nápovědy, na scéně spolupracovali výtvarníci VČD a
hostovali i někteří herci (Valerie Kaplanová, Milan Sandhaus). Začalo se využívat i scénické hudby,
jejímž autorem byl sezemický rodák prof. Josef Sedlařík. Se souborem hráli jako hosté i členové ND a

Roku 1989 je zvolen nový předseda pan L. Srazil, který přebírá funkci po nemocném panu Mohoutovi.
Po roce 2000 pan Mudřenka vyrobil nápis Dům zahrádkářů. Pan F. Plaček obnovil vývěsní skříňku
(ČSOZS z 60let). Po několikaleté odmlce způsobené úmrtím pana Mohouta je Radkem Srazilem
obnovena činnost moštárny, kterou bylo nutné předem rekonstruovat.
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pražských divadel: Jaroslav Vojta, František Filipovský, Dana Medřická, Václav Vydra ml., Josef Bek,
Štěpánka Haničincová a další. Jindřich Nebeský byl nejen vynikající režisér a organizátor, ale i
upravovatel a autor divadelních her.

6) PODPORA SPOLKŮ OBCÍ (PROSTORY, FINANCE)
Město Sezemice poskytuje pro akce spolků své prostory bezplatně. Město pravidelně přispívá
ze svého rozpočtu sportovním klubům a spolkům na činnost mládeže.

V roce 1964 proběhl na slavnostním večeru ke 100. výročí založení spolku. S představením Noc
na Karlštejně se spolek účastnil oblastní soutěže v Ronově nad Doubravou, na přírodním jevišti
v Medlešicích, na hradě Svojanov a dvakrát na Kunětické hoře za hostování Dany Medřické v roli
Alžběty a Václava Vydry v roli Karla IV. (hráno celkem 16x v letech 1957 - 1958).

7) PRÁCE S MLÁDEŽÍ A SENIORY
Město Sezemice pracuje s mládeží a seniory především prostřednictvím komisí města, a to hlavně
prostřednictvím komise kulturní, sportovní, sociální a pro občanské záležitosti

Ke 130. výročí založení spolku byl 6. května 1995 uspořádán Večer dobré nálady za účasti člena VČD
Milana Sandhause, sezemického rodáka, a pod patronací MěÚ a ZŠ Sezemice.

8) AKCE POŘÁDANÉ V OBCI

Ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl má v současné době má 36 členů, kteří buď přímo účinkují
v divadelních představeních jako herci, nebo pomáhají při organizaci, vybavení kulis nebo úpravě
hudby.

Akce pořádané v Sezemicích lze rozdělit do 2 skupin, a to na akce pořádané městem, respektive
kulturní, a nebo sportovní komisí města a na akce pořádané spolky a organizacemi.

V letošním roce v únoru spolek zopakoval úspěšnou divadelní hru Darmošlapky, a to jako benefiční
představení pro malou Rebeku Čihákovou.V současné době připravují členové společnou schůzi valné
hromady a na podzim si také zopakují hru Darmošlapky, se kterou by se chtěli v březnu příštího roku
zúčastnit přehlídky amatérských divadelních souborů v Brněnci.

Kulturní komise zajišťuje hudební a divadelní představení, oslavu MDŽ, pálení čarodějnic, loučení se
se školním rokem s motem Hurá na prázdniny, loučení se s prázdninami a další akce
Sportovní komise pořádá dětský duatlon, triatlon, podílí se na sportovních soutěžích v rámci pálení
čarodějnic, loučení se se školním rokem, loučení se s prázdninami a na dalších akcích.

Rovněž začíná obsazování a nácvik nového představení Světáci, ke kterému byla objednána i
doprovodná hudba.

•

Město Sezemice se spolupořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Pardubické hudební jaro a
v rámci tohoto festivalu je jeden koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích, který má
nádhernou akustiku.

Junák - český skaut, středisko A. Bartoše Sezemice

V této době má 35 dětí

Spolky a organizace pořádají plesy, výstavy, zájezdy a další akce.

Nejdůležitější věci, udělání komínu v dívčí klubovně (fungování stávajícího omezuje dění v této části
klubovny).

9) INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O DĚNÍ V OBCI

Pak oplocení plochy za klubovnou, kde bychom si chtěli udělat časem stálé sezení, umístit totem,
případně nějakou informační nástěnku o skautu, či něco o ekologii (naučné cedule dle vlastních
návrhů) apod.

Občané města a přisloučených obcí jsou informováni o dění v obci prostřednictvím městského
rozhlasu, prostřednictvím webových stránek města, prostřednictvím dvouměsičníku Sezemické noviny
a prostřednictvím plakátů.

Následně důležité opravení omítky na budově. Ukazuje se totiž, že se to nelíbí ani některým rodičům,
aspoň lze usuzovat dle jejich dotazů, kdy budeme opravovat vnějšek, když už je hotový vnitřek.
Z dalších požadavků na velké finance můžeme zahrnout do vybavení klubovny, např. sportovní
vybavení jako luky, šípy, šipky, míče, GPS a stolní hry, Na vybavení klubovny by bylo potřeba linoleum
či jinou podlahovou krytinu, minimálně do předsíně.
Na výpravy je třeba koupení aspoň dvou malých stanů pro 2 - 3 lidi.
Na vybavení tábora budeme potřebovat několik dřevěných podsad a budeme muset postupně zakoupit
plátěné střechy na většinu stanů.
A poslední věc, budeme muset si dát zhotovit nová kamna na tábory.
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ÚZEMÍ
1) UMÍSTĚNÍ OBCE V RÁMCI ČR, KRAJE, ORP

3) VZDÁLENOSTI DO SPÁDOVÝCH SÍDEL

Město Sezemice leží v Pardubickém kraji, 10 km východně od Pardubic. Město Sezemice patří
pod obec s rozšířenou působností - Statutární město Pardubice.

Město Sezemice je město s pověřeným městským úřadem, sídlo ORP a Krajského úřadu
Pardubického kraje je v 10 km vzdálených Pardubicích.

2) KATASTRY A ČÁSTI OBCE, VELIKOST ÚZEMÍ OBCE

4) RÁZ KRAJINY V OKOLÍ OBCE: ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY, VÝZNAMNÉ
PŘÍRODNÍ ÚTVARY, VODNÍ TOKY,

Město Sezemice se rozkládá v katastrálních územích Dražkov nad Labem, Lukovna, Sezemice
nad Loučnou, Počaply nad Loučnou, Kladina, Velké Koloděje a Veská.

Město Sezemice leží v Polabské nížině, 4 km jižně od polabské dominanty Kunětické hory. Charakter
krajiny je rovinatý s intenzivní zemědělskou výrobou, zaměřenou na obiloviny a obdobné produkty,
která má nejen ekonomickou ale i krajinotvornou funkci.

Součástí města Sezemice jsou následující přisloučené části: Dražkov, Lukovna, Počaply, Kladina,
Velké Koloděje a Veská.

Dominantním přírodním útvarem je čedičový masiv Kunětické hory, který je vulkanického původu a
který o 80 m převyšuje rovinaté Polabí.

Celková plocha území města je 2 215,5 ha, rozloha orné půdy je 1523,4 ha, rozloha zahrad činí 71,5
ha, rozloha ovocných sadů 8,7 ha, rozloha trvalých travních porostů 153,3 ha, celková rozloha
zemědělské půdy 1756,9 ha, rozloha lesní půdy 198,4 ha, rozloha vodních ploch 76,0 ha, rozloha
zastavěných ploch 55,2 ha a ostatní plochy 128,9 ha.

Na území města Sezemice se nenacházejí významné přírodní útvary s výjimkou zbytku písečného
přesypu Vesecký kopec, což byla největší písečná duna v Čechách.
Významnými krajinnými prvky okolí města Sezemice jsou všechny lesy, mokřady, vodní toky, údolní
nivy a rybníky.

Hustota zalidnění obce je 171,43 obyvatel na km2 při počtu 3 798 obyvatel. Orná půda zaujímá 68,8%
plochy, lesy tvoří 8,96% plochy.
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu. V obci Sezemice dosahuje koeficient hodnoty 0,30.

•

•

Územím města Sezemice protékají následující vodní toky:

−

řeka Labe, která obtéká místní části Dražkov a Lukovna a pokračuje směrem na Kunětice a
dále do Pardubic
řeka Loučná, která protéká Velkými Kolodějemi, Sezemicemi a Počaply a za Počaply se vlévá
do Labe
Mlýnský náhon, což je v minulosti vybudovaný umělý kanál, který slouží k pohonu turbíny
v bývalém mlýně, začíná odbočením z Loučné na Sezemickém splavu (někdy též nazývaného
Kolodějským), protéká středem města Sezemice a vlévá se zpět do Loučné
říčka Zadní Lodrantka (též nazývaná Zadní Lodrant), která protéká Kladinou a vlévá se
do Loučné,
říčka Ředička (nebo též Ředický potok), která obtéhá Lukovnu a vlévá se u Lukovni do Labe
Bohumilečský potok, který protéká Dražkovem a vlévá se do Labe
náhon Zminka (někdy též Novohradka nebo Novohradský nebo Dvakačovický potok nebo
kanál), umělý náhon, který protéká Veskou a vlévá se mezi Velkými Koloději a Sezemicemi
do Loučné
potok Barevna (též nazývaný Barvínka), který protéká Malými Koloději, místní částí Velkých
Koloději a vlévá se mezi Velkými Koloději a Sezemicemi do Loučné
a řada dalších bezejmenných a melioračních potoků, které se většinou vlévají do Labe nebo
Loučné.

−

Struktura využití půdy v obci Sezemice v roce 2018

−

2,5%
3,4%

5,8%

−

Orná půda

0,4%

−
−
−

Zahrady

9,0%

Ovocné sady
Trvalý travní porosty

6,9%

Lesní půda
−

Vodní plochy
3,2%

68,8%

Zastavěné plochy

−

Ostatní plochy

•

Na území města Sezemice jsou následující vodní díla

−

rybník Labská (někdy nazývaný jako Horáčkův rybník)
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−
−
−
−

nízkotlakých (NTL) plynovodů. Tyto plynovody, pokud jsou v zastavěném území mají ochranné pásmo
1 m na obě strany, mimo zastavěné území 4 m. Další odbočka VTL plynovodu DN 80/PN25 z VTL
plynovodu DN500/PN25 je provedena západně od Veské a je vedena do regulační stanice plynu
Veská. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany. Odstupová vzdálenost
technologických celků jako regulační stanice je 4 m na všechny strany. U řeky Loučné je pro VTL
plynovody umístěna stanice katodové ochrany.

velký akvadukt - mimoúrovňové křížení vodních toků Zadní Lodrantky s Mlýnským náhonem
malý akvadukt - mimoúrovňové křížení vodních toků Barevna se Zminkou,
2 jezy na Loučné - jeden mezi Velkými Koloději a Sezemicemi (nazývaný Sezemický nebo též
Kolodějský splav) a druhý mezi Počaply a soutokem s Labem (nazývaný Počapelský splav)
2 malé vodní elektrárny - jedna na Mlýnském náhonu v bývalém mlýně v Sezemicích a druhá
na Loučné na Počapelském splavu.

5) OCHRANA PŘÍRODY, OCHRANNÁ PÁSMA

6) ZÁKLADNÍ HISTORICKÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Na území města Sezemice se nachází 1 lokality chráněného území přírody, a to zbytek písečného
přesypu Vesecký kopec s některými chráněnými druhy brouků.

Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo předurčeno polohou toků řek Labe a
Loučná. Po jejich březích vedly prastaré kupecké stezky. Podél Loučné vedla od pradávna důležitá
obchodní cesta, nazývaná Trstenická stezka, která směřovala na Moravu.

•

Obecná ochrana se týká:

Původ názvu Sezemice není přesně znám. Na starobylý původ obce Sezemice lze usuzovat z jejich
názvu odvozeného z ryzího staroslovanského jména „Sezema“ neboť slovem „Sezemici“ údajně
označovali Slované starousedlíky na územích, která osídlovali. Není tedy vyloučeno, že při příchodu
Slovanů bylo území dnešních Sezemic osídlené původními předslovanskými obyvateli. Jméno
Sezemice by také poukazovalo na zakladatele Sezemu z Kostomlat, který se přistěhoval z Nymburska
na Hradecko a v okolí Pardubic měl četné statky. Jeho znak, vlastně znak pánů z Opočna a
z Dobrušky z rodu Drslaviců, je podobný znaku města Sezemic a nachází se na svornících jedné
z nejstarších stavitelských památek v Sezemicích, v kapli sv. Anny, pocházející z doby klášterního
kostela.

Významných krajinných prvků jako lesy (především Bělobranská dubina), mokřady, vodní toky, údolní
nivy a rybník Labská

•

Územního systém ekologické stability (ÚSES - biocentra a biokoridory)

Mezi prvky ÚSES patří především NRBK K 73 v k.ú. Dražkov, Lukovna, Počaply a Sezemice, NRBK
74 v k.ú. Počaply a Sezemice, RBC 967 v k.ú. Počaply, RBK 1281 v k.ú. Počaply a Sezemice, LBC
7301, 7302, 7304 a 7305 v k.ú. Dražkov, LBC 7303 v k.ú. Lukovna, LBC 7401 a 128101 v k.ú. Počaply,
LBC 7402,, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407 a 128103 v k.ú. Sezemice, LBC 128104 v k.ú. Sezemice a
Velké Koloděje, LBC 128105, 128106 a 128107 v k.ú. Velké Koloděje, LBK 1, 2 a 3 v k.ú. Lukovna,
LBK 4 v k.ú. Sezemice, LBK 5, 7 a 9 v k.ú. Velké Koloděje, LBK 6 v k.ú. Kladina a Velké Koloděje, LBK
8 v k.ú. Velké Koloděje a Veská, a LBK 10, 11, 12 a 13 v k.ú. Veská.

Nejstarší zaznamenaná písemná zpráva o Sezemicích pochází z roku 1227. Tehdy velmož Kojata
z Gněvina Mostu, rodem Hrabišic, odkázal ve své závěti ves Sezemice spolu s dalšími třemi statky
cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Jak dlouho Sezemice existovaly před tímto letopočtem
a kdo Sezemice založil, zůstává zastřeno tajemstvím.

Ochranná a bezpečnostní pásma mají vazbu na energetická zařízení především na nadzemní
elektrická vedení a dále na plynovody. Ochranné pásmo stávajícího vrchního vedení 35 kV činí 10 m
na každou stranu od krajního vodiče. Nová vedení 35 kV mají ochranné pásmo 7 m na každou stranu
(je pouze ve Veské). Vrchní nn vedení nemá ochranné pásmo, musí však být zajištěn přístup k vedení.
Všechna kabelové vedení mají ochranné pásmo 1 m na každou stranu.

Za starých časů býval totiž v Sezemicích panenský cisterciácký klášter, založený asi v polovině
13. století. Pro růst tehdejších Sezemic měl nesmírný význam ale datum jeho založení, stejně jako
jméno zakladatele zůstávají utajeny. Různé prameny uvádějí jako možné zakladatele Mutinu
z Kostomlat, původně sídlícího se svým otcem Sezemou na Kostomlatech u Nymburka, pány
z Meziříčí, další pak moravské pány z Lomnice, jiné přisuzují založení sezemického kláštera Janu
z Polné. Historické zprávy o klášteře jsou velmi skoupé, a kromě kostela Nejsvětější Trojice, dnes
farního kostela, nezbylo po něm téměř ani stopy. V době svého rozkvětu zakoupil klášter rozsáhlé
pozemky, měl svůj mlýn, sádky na ryby a vinici na svahu k Časům, kde se dosud říká Na Vinici.
V klášteře bylo s abatyší až 13 panen. Lze předpokládat, že v klášteře byla i prvá škola v Sezemicích.
Klášter vychovával nejspíše šlechtické panny, ačkoliv zde mohli být vychováváni i chlapci, neboť kostel
měl i svého faráře. Za válek husitských přitáhl 28. dubna 1421 od Opatovic houf Žižkova vojska spojený
s Pražany. Ti klášter pobořili a srovnali se zemí. Zřícenin použili lidé ke stavbám a dodnes není
zjištěno, kde přesně klášter stával.

Územím města Sezemice procházejí 2 vysokotlaké (VTL) plynovody o průměru a tlaku DN500/PN25
a DN300/PN40. Tyto plynovody mají ochranné, respektive bezpečnostní pásmo 40 m na obě strany.
V zásadách územního rozvoje státu i kraje je plánován vysokotlaký (VVTL) plynovod DN500/PN80
do Polska s ochranným, respektive bezpečnostním pásmem 120 m na obě strany. Trasa všech
3 plynovodů je téměř totožná a je vedena podél silnice III/2983 z Černé za Bory do prostoru mezi
Počaply a Sezemicemi, dále vedle zahrad a cyklostezky u Loučné v Zámostí přes Loučnou a dále
na Počapelský kopec a směrem na Lukovnu atd., tedy přes k.ú. Počaply nad Loučnou, Sezemice
nad Loučnou a Lukovna. U Lukovny je z VTL plynovodu DN500/PN25 provedena odbočka VTL
plynovodu DN200/PN25 směrem na Časy a Holice. V severozápadní části Sezemic je z VTL plynovodu
DN300/PN40 provedena odbočka VTL plynovodu DN100/PN40 do regulační stanice plynu
v Sezemicích v na Dukle". Ochranné, respektive bezpečnostní pásmo těchto vysokotlakých plynovodů
menšího průměru je 20 nebo 15 m na obě strany. Z regulační stanice v Sezemicích je provedena
plynofikace Sezemic, Dražkova, Lukovny, Kladiny a Počapel pomocí středotlakých (STL) a

Po zničení kláštera přešly Sezemice do majetku pánů Kunětické hory. První z nich byl Diviš Bořek
z Miletínka, který často válčil s Hradeckými. Za porážku, kterou utrpěli Hradečtí u Plačic, se pomstili
tím, že na Štědrý večer roku 1436 Sezemice vydrancovali a vypálili. Zápis z prodeje Sezemic a dalších
statků Jindřichem knížetem Minsterberským Janu Andělovi z Ronova v roce 1488 svědčí o tom, že
v té době byly Sezemice již městečkem. Měly svého rychtáře, konšely i radnici. V letech 1491 – 1559
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byly Sezemice v majetku Pernštejnů (Vilém 1491 – 1521, Vojtěch 1521 – 1534). Od nové vrchnosti
získaly řadu privilegií, měly vlastní samosprávu, a dokonce i školu písemně doloženou v roce 1494.
V té době již měly Sezemice výsady trhů a jarmarků a vybírání cla. Měly již i svůj městský znak.
V letech 1534 – 1548 vlastnil Sezemice Jan z Pernštejna, zvaný „Bohatý“. Čtvrtým a zároveň
posledním majitelem Sezemic z rodiny Pernštejnů byl Janův syn Jaroslav. Ten roku 1560 prodal celé
panství pardubické a kunětickohorské svému věřiteli rytíři Janu Kapounovi ze Svojkova. Následujícího
roku prodal Jan Kapoun celé panství pardubické pozdějšímu císaři Maxmiliánovi II., k rukám komory
české. Tím se Sezemice staly majetkem rakouských císařů, v jejichž vlastnictví zůstaly jako součást
pardubického panství až do roku 1863.

potvrzené panovníkem, pocházejí ze šestnáctého století. V Sezemicích byly cechy barvířský, řeznický,
tkalcovský, novoševcovský a krejčovský. Obuvnický cech čítal v osmdesátých letech devatenáctého
století až 120 členů. Široko daleko měly Sezemice pověst ševcovského města.
Mlýn existoval v Sezemicích snad už v období klášterním, zcela prokazatelně však za Pernštejnů. Byl
tu i právovárečný pivovar, který vznikl pravděpodobně koncem patnáctého či počátkem šestnáctého
století a původně stával na dnešním Husově náměstí. Větší průmyslové podniky vznikaly v Sezemicích
až ve druhé polovině devatenáctého století. Byly to škrobárna, továrna na pletené zboží, a především
nová továrna na obuv Leona, uvedená do provozu 1881. Výroba obuvi se rozvinula zejména
na počátku dvacátého století založením dalších podniků. Byla to továrna bratří Österreicherů a továrna
Františka Růžičky.

Sezemice byly v minulosti stíhány mnohými pohromami – ohni, povodněmi a morem. Často
Sezemicemi procházela i vojska, která obyvatelstvo sužovala. V letech 1570 a 1584 Sezemice
vyhořely. Roku 1623 se zde zastavilo císařské vojsko na svém pochodu do Uher. Vymáhalo rekvizici,
vypálilo pivovar a část města. Roku 1645 se nemohl švédský generál Torstenson zmocnit Pardubic,
vojsko odtáhlo k Hradci a na cestě vypálilo Sezemice. Po ukončení třicetileté války se městečko
pomalu křísilo, ale již roku 1701 vypukl požár, který zničil 44 domy. Shořela i radnice se všemi spisy,
pivovar, masné krámy, škola i mnoho dobytka. Roku 1716 shořel mlýn a mnoho dalších domů.
Postupně se městečko znovu vzpamatovávalo, ale v roce 1732 obrovský požár opět všechno zničil.
Popelem lehlo 47 domů na Velkém i Malém náměstí, znovu vyhořela radnice, pivovar i masné krámy.

V době povýšení Sezemic na město zde byla trojtřídní farní škola. Stávala ve východní části dnešního
Tyršova náměstí. Byla postavena mezi lety 1675 až 1713 a svému účelu sloužila až do roku 1835.
Tehdy byla podruhé zničena požárem (poprvé v roce 1817) a vyučovalo se až do výstavby školy nové
(dokončena v srpnu 1838) v soukromých domech. Od roku 1876 byla v Sezemicích již úplná pětitřídní
obecná škola. V roce 1920 přibyla ke škole obecné škola měšťanská.
Obě světové války, jejichž bojiště ležela daleko od Sezemic, si vyžádaly své oběti z řad sezemických
občanů. V té první zahynulo 88 mužů v řadách rakousko-uherské armády nebo v legiích. Jedním
z nich byl sezemický rodák Karel Bezdíček, praporečník roty Nazdar Československých legií ve
Francii, který padl 9.5.1915 v bitvě u Arrasu. Z války se vrátilo 35 sezemických občanů v uniformách
československých legií, ustavených v Rusku, Francii a Itálii. Ve druhé světové válce bylo za odbojovou
činnost nebo z rasových důvodů popraveno či umučeno ve fašistických věznicích a koncentračních
táborech 25 občanů ze Sezemic. Významnou postavou z období 2. světové války byl Alfred Bartoš,
velitel paraskupiny Silver A v období Heidrichiády a divizní generál František Horáček, čelní
představitel Obrody národa.

Za Marie Terezie, zejména v průběhu sedmileté války (1756 – 1763), Sezemice obzvláště strádaly.
V té době dostavil se i mor a v průběhu čtyř měsíců zemřela polovina sezemických obyvatel. V letech
1784 – 1786 postihly Sezemice ničivé povodně a krupobití. V roce 1831 sem byla zavlečena cholera
a musel být založen nový hřbitov, neboť hřbitov u kostela již nestačil. Pohromou byl požár v roce 1832.
Oheň trval čtyři dny a shořelo dvě stě stavení. Požáry se nevyhnuly Sezemicím ani v dalších letech.
Roku 1835 hořelo v Sezemicích pětkrát. Roku 1836 zničil požár 34 domy s hospodářskými staveními
v místech nazvaných od té doby Spálená ulice. Při posledním velkém ohni v Sezemicích v roce 1840
shořelo 14 stavení Na Vrších.

7) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA SEZEMICE

V roce 1796 dosáhly Sezemice určité soudní pravomoci a na radnici se vedle purkmistra, kancelisty,
kontribučních a důchodního objevil zkoušený radní – absolvent studia práv. Od tohoto roku byli
sezemičtí občané nazýváni měšťany. Na město však byly Sezemice povýšeny až 13. února 1834.
Povýšení na město převzali Sezemičtí již v nové radnici. Po požáru, ještě v roce 1832, byla vystavěna
z kamene a cihel nad bývalou obecní spilkou jako dvoupodlažní budova opatřená věžičkou s hodinami.
Dne 10. června 1850 bylo ze Sezemic předáno soudní právo k nově zřízenému c. k. okresnímu soudu
do Pardubic.

Město Sezemice patří do Hradecko - Pardubické aglomerace a bude rozvíjet jako samostatný sídelní
celek s důrazem na kvalitu životního prostředí, na rozvoj ploch pro bydlení, rekreaci a sport.
Principem rozvoje území je rovnoměrný rozvoj jednotlivých sídel v území. Vlastní město Sezemice
bude rozvíjeno soustředně ke stávajícímu centru města. Rozvoj bude důsledně připravován v souladu
s horizontem výsledného funkčního a prostorového uspořádání města. Koncepce rozvoje je spojena
s perspektivou vymístění průjezdné dopravy zejména silnice I/36 a následně i II/298 z centra města.

V roce 1667 žilo v Sezemicích v sedmdesáti domech 339 obyvatel. Při prvém číslování v roce 1771
bylo v Sezemicích 133 domů a v roce 1800 měly Sezemice 170 domů s 989 obyvateli. O roku 1834,
kdy se Sezemice staly městem, není záznamu, avšak v roce 1843 měly již 1 722 obyvatele a 233
domy. V obcích, dnes k Sezemicím přisloučených, žilo v roce 1843 v Počaplech 170, v Kladině 123,
ve Veské 190, ve Velkých Kolodějích 240, v Lukovně 104 a v Dražkově 166 obyvatel.

Pro rozvoj území má město Sezemice zpracovaný velkoryse pojatý územní plán, který umožňuje
rozvoj města v dlouhodobém horizontu. Hlavním cílem územního plánu je vytváření podmínek
pro zajištění udržitelného rozvoje území v harmonickém souladu jednotlivých funkcí a zajištění
maximální možné ochrany hodnot území a kvality životního prostředí.

V té době se obyvatelstvo živilo především hospodářstvím a sestávalo z velké části z malých držitelů
půdy. Pozemky byly většinou mokré, odvodňované polními příkopy. Počátkem devatenáctého století
se zde pěstoval hlavně len. Dalším zdrojem obživy Sezemických byla řemesla. Žili zde především
tkalci, ševci a krejčí, a tudíž dalším významným zaměstnáním bylo odedávna řemeslo tkalcovské,
obuvnické a krejčovské. Až do roku 1880 byla řemesla sdružena ve starobylé cechy, jejichž výsady,
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

−

1) PŮDNÍ FOND, ČLENĚNÍ, KVALITA, MÍRA OHROŽENÍ EROZÍ

−
−

2,50%

5,70%

lokální topení pevnými a kapalnými palivy v zimním období (při stále rostoucích životních
nákladech se mnoho obyvatel vrací k topení uhlím),
10 km vzdálená elektrárna Opatovice
zemědělská výroba (v Dražkově, Lukovni, Kladině a ve Velkých Kolodějích).

4) KVALITA VODY V TOCÍCH A VODNÍCH PLOCHÁCH
Výměra orné půdy

3,40%

Kvalita vody v řece Labi se značně zlepšila po zastavení některých především papírenských a
textilních provozů na horním toku Labe a realizací ČOV především v Hradci Králové. Současné
znečištění Labe je převážně přírodního charakteru, především po přívalových deštích. Řeky Loučná a
Zadní Lodrantka nemají na svém toku žádný průmysl jsou znečištěny pouze přírodními podmínkami.

Výměra zahrad
Výměra ovocných sadů

9%

5) MÍRA OHROŽENÍ HLUKEM, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Výměra trvalých travních
porostů

6,90%

Nejvědším zdroje hluku je intenzivní doprava v Sezemicích. K podstatnému zlepšení by mělo dojít
po realizaci přeložky silnice I/36 (tzv. obchvat Sezemic). Součástí tohoto projektu, který by se měl
realizovat v období 2019-2020 jsou některá protihluková opatření.

Výměra lesní půdy
1%

Výměra vodních ploch

3,20%

6) VÝZNAMNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ

68%

Výměra zastavěných ploch

V Sezemicích nejsou žádné významné zdroje znečištění

Výměra ostatních ploch

7) BROWNFIELDY, LOKALITY S EKOLOGICKÝMI ZÁTĚŽEMI
V Sezemicích nejsou klasické brownfieldy. Plně využívány nejsou zatím některé zemědělské objekty
především v areálu bývalého teletníku a sušky za rybníkem Labská, dále v Kladině a v Lukovně.

Členění půdního fondu vyplývá z výše uvedeného koláčového grafu. Kvalita půdního fondu je dobrá,
o čemž nasvědčuje využití půdy pro intenzivní rostlinnou výrobu. Největším rizikem pro erozi půdy je
opakované pěstování některých plodin jako např. kukuřice, řepky olejky a slunečnice na nerovinatých
pozemcích.

V Sezemicích nejsou oficiálně evidovány žádné lokality s ekologickými zátěžemi, ale v územním plánu
města Sezemice jsou naznačeny 3 lokality, které byly v minulosti využívány Technickými službami
Pardubice jako skládka odpadů, a to v Lukovně, na 2 místech v Počaplech a v Dražkově. Mimo to
sloužila jako skládka lokalita bahýnka v Sezemicích, v prostoru mezi ulicí Severní a rybníkem Labská.

2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI

8) CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NA KATASTRU OBCE, JEJICH CHARAKTER, ATD

V Sezemicích a přisloučených obcích byla do roku 2010 provedena digitalizace všech pozemků.
Pozemkové úpravy doposud neprovedeny.

Na území města Sezemice se nenacházejí lokality zvláště chráněných území přírody dle zákona
o ochraně přírody a krajiny. Na západní hranici území města Sezemice se nachází lokalita soustavy
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita „Orlice a Labe“ – kategorie přírodní rezervace / přírodní
památka.

3) KVALITA OVZDUŠÍ
Území města Sezemice nespadá do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (do této oblasti
patřilo v období 2005 a 2006). Hlavní znečišťovatelé ovzduší jsou následující:
−

vysoká intenzita dopravy na silnici I. třídy I/36, na silnici II. třídy II/298 a na silnici III. třídy
III//2984,

•

Obecná ochrana z hlediska životního prostředí se na území města týká:

−

Přechodně chráněné plochy Písečný přesyp Vestecký kopec s některými chráněnými druhy
brouků
Významných krajinných prvků jako lesy (především Bělobranská dubina), mokřady, vodní toky,
údolní nivy a rybník Labská

−
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−

územní systém ekologické stability (biocentra a biokoridory)

Mezi prvky ÚSES patří především NRBK K 73 v k.ú. Dražkov, Lukovna, Počaply a Sezemice, NRBK
74 v k.ú. Počaply a Sezemice, RBC 967 v k.ú. Počaply, RBK 1281 v k.ú. Počaply a Sezemice, LBC
7301, 7302, 7304 a 7305 v k.ú. Dražkov, LBC 7303 v k.ú. Lukovna, LBC 7401 a 128101 v k.ú. Počaply,
LBC 7402,, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407 a 128103 v k.ú. Sezemice, LBC 128104 v k.ú. Sezemice a
Velké Koloděje, LBC 128105, 128106 a 128107 v k.ú. Velké Koloděje, LBK 1, 2 a 3 v k.ú. Lukovna,
LBK 4 v k.ú. Sezemice, LBK 5, 7 a 9 v k.ú. Velké Koloděje, LBK 6 v k.ú. Kladina a Velké Koloděje, LBK
8 v k.ú. Velké Koloděje a Veská, a LBK 10, 11, 12 a 13 v k.ú. Veská.

9) STŘETY ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCE S OCHRANOU PŘÍRODY
Na území města Sezemice nejsou v současné době žádné zásadní střety rozvojových záměrů města
s ochranou přírody. Určitým střetem rozvojového záměru s ochranou přírody je připravovaná investiční
akce Ředitelství silnic a dálnic Přeložka silnice I/36 - tzv obchvatu Sezemic. Tato problematika je
řešena v platném územním plánu města.

10) PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY V OBCI
Ve městě Sezemice nejsou žádné zásadní problémy s ochranou přírody.
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INFRASTRUKTURA
•

1) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (V OBCI, V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH)
•

Celé město Sezemice včetně přisloučených obcí je plně plynofikováno pomocí plynárenské sítě
distributora plynu RWE GasNet. Naprostá většina obyvatel města Sezemice má u svého domu
možnost připojení k plynárenské síti. Poptávka po další plynofikaci je pouze u nově stavěných domů.

Zásobování pitnou vodou, vodovod, kapacita, kvalita vody

Celé město Sezemice včetně přisloučených obcí je napojeno na vodovod pitné vody společnosti
Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice. Kapacita vodovodu je zatím dostatečná a s kvalitou pitné vody
doposud nebyly žádné problémy.

•

Plynofikace, poptávka po plynofikaci

•

Zásobování teplem

Město Sezemice není napojeno na systém zásobování teplem. Veškeré teplo je získáváno z plynu,
kapalných a pevných paliv, biopaliv, elektřiny nebo obnovitelných zdrojů. Ani do budoucna není
plánována teplofikace města Sezemice.

Čistění odpadních vod, kanalizační síť, ČOV, technický stav

Město Sezemice je napojeno na tlakovou kanalizaci společnost Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice,
která vede na zmodernizovanou Čistírnu odpadních vod v Rybitví. Vlastní kanalizační sítě v intravilánu
města Sezemice jsou z části ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice a z části
ve vlastnictví města. Mapa kanalizační sítě s rozdělením vlastnictví je k dispozici na odboru správy
majetku a životního prostředí.

•

Stav a kapacity ostatní technické infrastruktury (elektrická síť, sítě pro internet)

Elektrická síť je v Sezemicích provozována společností ČEZ Distribuce a má dostatečnou kapacitu,
výpadky jsou zcela výjimečné.

Na území města Sezemice je cca 32 800 m splaškové kanalizace, z toho je 22 000 m ve vlastnictví, a
tedy správě VaK Pardubice a 10 800 m ve vlastnictví města. U splaškové kanalizace je třeba dodat,
že některé úseky jsou řešeny jako smíšená kanalizace, tedy sloužící o odvádění nejen splašků, ale i
dešťové vody. Přesný rozsah není možné určit, neboť většina takovéto kanalizace vznikla před mnoha
lety v rámci akcí „Z“ a není tudíž zadokumentována. Kanalizace je o profilu DN 300 – DN 500 a to
v délce cca 14 000 m o DN 300, 3 300 m o DN 400 a 15 500 m o DN 500. Převažuje kanalizace
betonová, pouze novější úseky v délce cca 10 000 m jsou z plastů.

Internetová síť je v Sezemicích poskytována buď prostřednictvím kabelové televize, nebo několika
místními poskytovateli internetu. Podmínky pro používání internetu jsou v Sezemicích dostatečné.

•

Veřejné osvětlení

Na území města Sezemic včetně přisloučených obcí je vybudována síť veřejného osvětlení, které
pokrývá 100% komunikací ve městě. V posledním období došlo k výměně 117 výbojkových svítidel
za moderní ledková svítidla. Pravidelně dochází i k výměně stožárů veřejného osvětlení. Veřejné
osvětlení je na méně frekventovaných komunikacích nastaveno do tzv. úsporného režimu, kdy jsou
některá svítidla vypínána v době od 23:15 do 04:00 hod.

Většina kanalizace je na území města Sezemice, jediná přisloučená obec – Veská, má vlastní
kanalizaci v délce cca 2 500 m včetně tlakové kanalizace z Veské do Sezemic. Zbývající přisloučené
obce nejsou odkanalizovány, likvidace odpadních vod je prováděna vývozem jímek nebo pomocí
multicipálních čistíren odpadních vod u jednotlivých domů.
Stav kanalizace se dá charakterizovat, jako uspokojivý. Skutečností však je, že vzhledem k probíhají
výstavbě nových RD je vysoké riziko, že kapacita kanalizace, především hlavní stoky k přečerpávající
stanici v Počaplech a dále pak do ČOV v Rybitví, nebude v budoucnu vyhovovat a postačovat. Přesný
stav kanalizace není možné určit, neboť by to vyžadovalo kamerové zkoušky obrovského rozsahu.
Údržba kanalizace probíhá na základě plánů na novou výstavbu nebo se ad hoc řeší jako opravy
při propadání vozovek.

•

Místní rozhlas

V roce 2015 byl ve městě Sezemice instalován moderní bezdrátový varovný systém proti povodním a
záplavám. Varovný systém je napojen na IZS Pardubického kraje a jeho součástí je srážkoměr
instalovaný na hasičské zbrojnici a hladinoměr, který je instalován v Dražkově na Ředickém potoce.
Součástí systému je dále i místní rozhlas, který pokrývá celé správní území města Sezemice. Místní
rozhlas je využíván pro informování občanů a informace lze cíleně rozdělovat do jednotlivých
přisloučených obcí.

Kanalizace dešťová není evidována, není tedy možné vyčíslit její délku. Většinou se jedná
o „zatrubněné“ příkopy, které vznikaly v akcích „Z“ v minulém období a nejsou o ní tedy žádné
záznamy.
Hrozba finančního zatížení na opravy kanalizace je velmi reálná. Stav kanalizace odpovídá jejímu stáří
a způsobu budování (akce „Z“ – použité materiály a technologie). Stále častěji dochází k propadům
kanalizace a tím se zvyšuje finanční náročnost na její údržbu. Problém je i v hlavním přivaděči
do přečerpávací stanice v Počaplech, která se díky velmi malému spádu často ucpává.

Shrnutí: Město Sezemice je dobře vybavené technickou infrastrukturou vyjma kanalizací
v přisloučených obcích. Rozšíření kanalizační sítě bude úkolem pro další období.

2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TŘÍDĚNÍ, SBĚR A LIKVIDACE, SBĚRNÝ DVŮR,
KOMPOSTÁRNA, SKLÁDKA)

Odkanalizování místních částí je možné řešit individuálně DČOV s akumulačními nádržemi, čímž by
se částečně mohla řešit situace s nedostatkem dešťové vody na zavlažování. V současné době je
zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na odkanalizování Počapel a Kladiny.

Odpadové hospodářství města Sezemic je v souladu s hlavními cíli POH Pardubického kraje.
Na plnění cílů POH Pardubického kraje v Sezemicích má zásadní vliv systém shromažďování
bioodpadů, papíru, plastů a kompozitních obalů od prahu domu, důsledné vytřiďování na sběrném
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dvoře, celková dobrá dostupnost služeb sběrného dvora i nádob pro oddělené shromažďování odpadů.
Plán odpadového hospodářství, obec zpracovává jako původce odpadů na základě ustanovení § 44
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Máme ho vypracovaný na dobu 5 let, tj. od 2017 do 2021. Město
Sezemice patří mezi nejvyspělejší města v třídění, sběru a likvidaci odpadů nejen v Pardubickém kraji
ale i v celé České republice. Ve městě je zaveden systém separovaného sběru odpadu papíru, plastů,
tetrapaků, barevného a bílého skla, kovů, textilu a potravinářských olejů, a to buď na stanovištích
sběrných nádob pro separovaný sběr, kam je odpad ukládán do označených sběrných nádob nebo
formou pytlového svozu od prahu domu. Třídí se tak:
•
•
•
•
•
•

•

3) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
•

Čísla a kategorie komunikací procházejících městem

Městem Sezemice prochází silnice I. třídy I/36 z Pardubic do Časů a Holic, která je ve správě
Ředitelství silnic a dálnic, pobočka Pardubice. Pro tuto silnici je připravována investiční akce „Přeložka
I/36 - obchvat Sezemic“ jako hlavní přivaděč z Pardubic na připravovanou dálnici D 35.
Dále ve městě Sezemice začíná silnice II. třídy II/298 ve směru na Rokytno a Býšť a silnice III. třídy
III/2983 směrem na Staročensko a Černou za Bory, III/2984 směrem na Kunětice, III/29810 směrem
na Lukovnu, Dražkov a Dříteč, III/32243 směrem na Veskou a Zminný a III/32251 směrem na Kladinu
a Velké Koloděje. Všechny silnice II. a III. třídy patří Pardubickému kraji a jsou ve správě Správy a
údržby Pardubického kraje.

papír (včetně obalových složek)
plasty (včetně obalových složek)
sklo bílé a barevné (včetně obalových složek)
kompozitní obaly (pouze pytlový svoz od prahu domu)
kovy – 5 černých kontejnerů o velikosti 1100 l (plechovky od potravin, nápojové plechovky,
kovové předměty z domácností. Vývoz zabezpečuje firma SmP-Odpady a.s.
textil – tři kontejnery, které slouží ke sběru textilu, obuvi a oděvů, sesbírané textilie slouží
částečně pro humanitární účely a částečně se zpracovávají na technické textilie určené
k dalšímu použití. Kontejnery nám byly zapůjčeny od firmy Revenge, a.s. a Dimatex cs, které
zabezpečují vývoz.
potravinářské oleje – na území obce jsou rozmístěny 4 ks zelených nádob o velikosti 240 l
na separaci potravinářských olejů a tuků. Tuto službu zabezpečuje firma EKO.PF spol. s.r.o.

•

Technický stav komunikací

Silnice I. třídy I/36 je udržovaná, v poměrně dobrém technickém stavu ale její šířka neodpovídá
dnešnímu dopravnímu zatížení. Silnice II. třídy II/298 je v intravilánu města a v úseku směrem
na Rokytno ve velmi špatném stavu, tato silnice bude v létě 2018 opravena včetně přilehlých chodníků.
Také silnice III. třídy nejsou v dobrém stavu a především silnice III/29810 směrem Dříteč a III/32243
směrem na Veskou volají po rychlém řešení.

Bioodpad lze odkládat bezplatně do sběrného dvora nebo v rámci mobilních svozu dvakrát do roka
(jarní a podzimní svoz). Dále Město Sezemice, ve spolupráci se společností SmP-Odpady a.s.
umožnila od roku 2014 občanům možnost odděleného sběru bioodpadu od prahu domů. Odpad se
ukládá do zapůjčených nádob (compostainerů) o velikosti 140 l a následně odvážen do kompostárny
v Dražkovicích. Tento způsob sběru je zaveden převážně na území zástavby rodinných domů
v Sezemicích (231 občanů), Veské (24 občanů), Počaplech (16 občanů).
Směsný komunální odpad – město Sezemice má uzavřenou smlouvu se společností SmP-Odpady
a.s., která zajišťuje svoz a likvidaci směsného odpadu a pronajímá městu nádoby na SKO (směsný
komunální odpad). Město pak následně přiděluje sběrné nádoby občanům, a to dle počtu obyvatel
na čísle popisném, čímž se snaží počet a velikost nádob redukovat. SKO je svážen od občanů nejprve
na překladiště firmy SmP-Odpady a.s. do Pardubic, kde probíhá jeho mechanické slisování a kde je
následně přeložen na velkoobjemové kontejnery a následně přepravován na skládku odpadů
do Nasavrk nebo Chvaletic. Od roku 2024 tento způsob již nebude možný, protože novela zákona
o odpadech reaguje na požadavky EU v oblasti naplnění míry třídění a využití komunálního odpadu a
zakazuje skládkování v roce 2024.
Stavební odpad – stavební odpad vzniklý na území města Sezemic při stavební činnosti mohou občané
předat oprávněné osobě na sběrný dvůr v areálu Labská, firma Flor s.r.o. Tato služba je zpoplatněna
samostatně, protože její cena není kalkulována do poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Objemný odpad je možné ve městě odkládat na určené místo ve sběrném dvoře, Dukelská ulice, firma
Václav Ruml. Limit je 100 kg zdarma na občana s trvalým pobytem na území města Sezemic měsíčně.
Sběrný dvůr také zabezpečuje zpětný odběr některých výrobků.
Město Sezemice má výborně zavedený systém třídění, sběru a likvidace odpadů. Úkolem pro další
období je zapojení většiny občanů do tohoto systému. Dosavadní nárůst množství objemného odpadu
ukazuje pro město Sezemice rezervu pro další zvýšení vytřiďování využitelných složek. Provozovatelé
sběrných dvorů, které město využívá je důchodového věku, a proto bude nutné s nimi jednat o dalším
působení firmy a na zvážení také bude možnost vybudování vlastního sběrného dvora.

•

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici / rychlostní komunikaci

Město Sezemice je 13 km vzdáleno od nájezdu na dálniční síť D 11 u Opatovic nad Labem. Po realizaci
dálnice D 35 bude vzdálenost města od této dálniční komunikace 3 km.

•

Železniční doprava, charakter trati, zastávka (nejbližší zastávka)

Územím města Sezemice sice neprochází žádná železniční trať ale dostupnost železniční dopravy je
velmi dobrá. Nejbližšími železničními stanicemi jsou Pardubice, hlavní nádraží, Pardubice, Pardubičky
a Pardubice, Černá za Bory, které jsou vzdáleny v rozmezí 5 až 10 km. Nejvíce využívaná je však
stanice Pardubice, hlavní nádraží, která je vzdálena do 10 km.

•

Dopravní zátěž obce (počet průjezdů vozidel, zatížení hlukem)

Dopravní zátěž města Sezemice a s tím spojený hluk je enormní.
Sčítání dopravy bylo provedeno v roce 2010 a 2016 na silnici I. třídy I/36, II. třídy II/298 a III. třídy
III/29810.
Výsledky v roce 2010 byly následující (Počet vozidel za 24 hod – celoroční průměrná intenzita):
Číslo silnice
Začátek měřeného úseku
Konec měřeného úseku
Těžká vozidla
Osobní vozidla
Motocykly
Celkem

I/36
Pardubice
Sezemice
1442
9480
84
11006

II/298
Sezemice
Býšť
382
2213
37
2632

III/29810
Sezemice
Dříteč
386
1362
16
1764
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Výsledky v roce 2016 byly následující (Počet vozidel za 24 hod – celoroční průměrná intenzita):
Číslo silnice
Začátek měřeného úseku
Konec měřeného úseku
Těžká vozidla
Osobní vozidla
Motocykly
Celkem

I/36
Pardubice
Sezemice
1023
8455
78
9556

II/298
Sezemice
Býšť
371
2374
23
2768

III/29810
Sezemice
Dříteč
474
2538
16
3017

Délka v m.

Výměra v m2

Dražkov

9 424
1 321
10 009
3 579
471
679

52 120
4 378
17 500
10 445
2 088
2 166

370

555

191

720

Lukovna

Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy

230

230

665
535

3 158
1 850

Kladina

Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy

530

795

Počaply

Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy

826
1 760

4 355
6 161

290

377

Místní komunikace
Účelová komunikace

168
1 555

522
6 000

Sezemice

3 012

Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy

1 472
570

9 186
2 515

640

640

Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy
Cyklostezky
Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy

13 026
6 611
13 274
3 579
3 602
5 290
3 265

71 429
23 790
23 109
10 445
19 309
19 412
5 609

Účelové komunikace jsou převážně s nezpevněným povrchem nebo částečně zpevněny. Jejich stav
je závislý na jejich používání. Tam, kde jezdí např. zemědělská technika, jsou poničené. Účelové
komunikace vyžadují pravidelné každoroční opravy a údržbu.
Stav chodníků odpovídá jejich stáří a každoročně jsou jednotlivé úseky opravovány. V minulosti se
řešil chodník v Lukovně, je připravena obnova a výstavba chodníků v Dražkově a Veské a chodníků
v Sezemicích, v ulicích Pardubická a Mezi Mosty, dále v ulici Masarykova a v ulicích Pernštýnská a
Kunětická. Celkem je stav chodníků na dobré úrovni.

•

Údržba a zimní údržba

Město Sezemice provádí údržbu místních komunikací průběžně. Je prováděno pravidelné čištění
místních komunikací vlastními silami, nebo dodavatelsky prostřednictvím speciálních čistících strojů.
Případné opravy místních komunikací jsou realizovány pomocí externích dodavatelů na základě
výběrového řízení.

Místní komunikace – celková délka a plocha místních komunikací, jejich technický stav (dle pasportu
místních komunikací):

Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy
Cyklostezky
Místní komunikace
Účelová komunikace
Chodníky-místní komunikace IV. třídy

1 205

Povrch místních komunikací je tvořen převážně asfaltem a jejich stav odpovídá jejich stáří. U nově
zbudovaných místních komunikací v „satelitních“ oblastech je stav výborný, ostatní místní komunikace
vyžadují pravidelné každoroční opravy a údržbu.

Délka a technický stav

Typ komunikace

Veská

Celkem přisloučené
obce

4) MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Lokalita

Chodníky-místní komunikace IV. třídy

Celkem

Město Sezemice instalovalo měřiče rychlosti na většině vjezdů do města a 3 měřiče vybavilo
sledováním statistických údajů. Dosavadní výsledky jsou následující:
Měřič rychlosti na silnici III/2984 ve směru na Kunětice: průměr v obou směrech 205 aut/hod, tedy
4 920 aut/24 hod, ve špičkách až 370 aut/hod.
Měřič rychlosti na silnici I/36 ve směru na Pardubice: průměr v obou směrech 85 aut/hod, tedy 2 040
aut/24 hod, ve špičkách až 145 aut/hod.
Měřič rychlosti na silnici I/36 ve směru na Časy: průměr v obou směrech 230 aut/hod, tedy 5 520 aut/24
hod, ve špičkách až 390 aut/hod.
Měření hluku z dopravní nemá město Sezemice k dispozici
Město Sezemice je extrémně zatížené dopravním ruchem především od silnice I/36, II/298, III/29810
a III/2984. Zlepšení situace by mělo nastat po realizaci investiční akce Přeložka I/36 – Obchvat
Sezemic. Další zlepšení by mělo nastat uvažovanou propojkou silnice II/298 se silnicí I/36
u rybníka Labská, což je úkol na další volební období.

•

Velké Koloděje

Pro zimní období je zpracován zimní plán údržby. Dle tohoto plánu jsou místní komunikace rozděleny
do 3 stupňů dle důležitosti a podle toho je zpracován plán údržby.
Špatný stav místní komunikace je především v prostoru před hasičskou zbrojnicí. Rekonstrukce tohoto
prostoru je plánována na 2. pololetí letošního roku.

•

Parkovací místa

Parkování ve městě Sezemice je stále větším problémem. Kritickými prostory pro parkování je
především prostor "u Pošty", který zahrnuje část ulice Masarykova, Bezdíčkova, Spálená a
Smetanova, prostor sídliště Dukla a prostor „u Hřbitova“, kde musí vozidla z bezpečnostních důvodů
parkovat na chodníku. Parkování v těchto lokalitách je nutné řešit v následujícím období.
Také v ostatních částech města Sezemice včetně náměstí a přisloučených obcí je parkování velmi
problematické. Vzhledem k předpokladu nárůstu potřeby parkovacích míst je třeba tuto situaci řešit.
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•

Do přisloučených obcí Lukovna a Dražkov jezdí každý den 9 autobusových linek a obráceným směrem
8 linek. O sobotách, nedělích a o svátcích však nejezdí žádná linka. Obdobná je situace pro Kladinu,
Velké Koloděje a Veskou. V pracovní dny jezdí 8 okružních spojů ve směru Sezemice, Kladina, Velké
Koloděje, Veská, Sezemice a 3 spoje opačným směrem. O sobotách, nedělích a o svátcích však tyto
spoje nejezdí.

Cyklostezky a cyklotrasy

Městem Sezemice prochází cyklostezka z Pardubic, která vede přes Počaply, respektive Počapelské
Chalupy do Sezemic, prochází městem a pokračuje dále kolem rybníku Labská na křižovatku silnic
na Rokytno a Choteč. Dále je v katastru města Sezemice cyklostezka mezi Velkými a Malými Koloději,
cyklostezka od Kunětického mostu přes Počaply do Sezemic a cyklostezka z Počapel
do Počapelských Chalup.

•

Četnost spojů do a ze Sezemic je v pracovních dnech dostatečná, o sobotách, nedělích a o svátcích
uspokojující. V přisloučených obcích jsou spoje v pracovní dny omezeny na nezbytně nutnou četnost
a o sobotách, nedělích a o svátcích spojení neexistuje. Cestující z Počapel, Kladiny, Velkých Koloděj
a Veské musí při cestě do Pardubic vždy přestupovat.

V současnosti město začíná ve spolupráci se svazkem obcí Hradubická Labská s přípravou
cyklostezky Sezemice – Lukovna – Dražkov – Dříteč.
Městem Sezemice procházejí následující cyklotrasy:
•
•
•
•
•

Kvalita spojení (dostatečná četnost spojů, přepravní doba, nutnost přestupů)

Vzhledem k množství osobních automobilů ve vlastnictví občanů a možnosti využití cyklostezek je
četnost spojů dostačující.

Cyklotrasa č.4112 ze Sezemic přes Černou za Bory a Chrudim do Horního Bradla
Cyklotrasa č.4125 z Pardubic do Kunětic, Sezemic, Dražkova, Borek do Bukoviny nad Labem
Cyklotrasa č. 4191 Z Pardubic přes Sezemice, Ředice do Holic
Cyklotrasa č. 4192 ze Sezemic do Dašic, Čeradic a Vysokého Mýta
Cyklotrasa č. 4193 z Lánů u Dašic, Velkých Koloděj, Veské, do Pardubic a Lázní Bohdaneč

•

Zajištění veřejné hromadné dopravy v rámci obce

Město Sezemice přímo nezajišťuje veřejnou hromadnou dopravu, ale od roku 2015 se musí finančně
podílet na krytí ztráty financováním mimoškolních okružních autobusových linek Kladina,
Velké Koloděje a Veská. Dále město Sezemice plně financuje prodloužení spojky č. 9 ze Spojila
do Sezemic a linky č. 28 z Pardubic, Černé za Bory do Veské. Obě tyto linky zajišťuje Dopravní podnik
města Pardubice.

Město Sezemice má skoro ve všech lokalitách problém s parkováním. Úkolem pro další období bude
řešení parkování v prostoru u Pošty, na sídlišti Dukla, ke hřbitovu a výhledově i na náměstí. Dále je
pak třeba řešit situaci s parkováním podél silnic II. a III. třídy a na místních komunikacích. Dále město
musí pokračovat v rekonstrukcích a opravách místních komunikací a v modernizacích a
rekonstrukcích chodníků tak, aby v horizontu 4 let byla většina místních komunikaci a chodníků
ve velmi dobrém stavu. U cyklostezek se předpokládá s přípravou a realizací cyklostezky do Dřítče.
S dalšími cyklostezkami se počítá po dokončení obchvatu Sezemic.

5) DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
•

Zapojení obce do integrovaného systému dopravy

Město Sezemice je zapojeno do integrovaného systému dopravy Pardubického kraje.

•

Počet spojů veřejné dopravy ve všedních dnech, o víkendu, do spádového sídla

Městem Sezemice jsou vedeny následující autobusové linky integrovaného systému dopravy
Pardubického kraje:
•
•
•
•

Pardubice-Sezemice-Holice- Horní Jelení,
Pardubice-Sezemice-Býšť-Vysoké Chvojno,
Pardubice-Sezemice-Holice-Vysoké Mýto-Svitavy,
Pardubice-Sezemice-Holice-Borohrádek-Častolovice-Vamberk-Rychnov nad Kněžnou.

Všechny spoje jsou vedeny z nebo do spádového místa, tj do statutárního města Pardubice.
Počet spojů ve všední dny směrem do Pardubic činí 42 a z Pardubic 38. O sobotách, nedělích a
svátcích je autobusová doprava podstatně méně frekventovaná a to 11 linek směrem do Pardubic a
10 linek z Pardubic. Zásadním problémem je doprava z a do přisloučených obcí s výjimkou
Počapelských Chalup.
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VYBAVENOST

Další bytová výstavba na městských pozemcích je možná v lokalitě Zámostí, kde město vlastní
jednotlivé pozemky v prostoru mezi silnicí na Veskou a silnicí na Černou za Bory.

1) BYDLENÍ

Tato lokalita bude řešena po dokončení obchvatu Sezemic. Část tohoto prostoru směrem k obchvatu
je určena pro podnikatelské aktivity a část směrem k Zámostí pro bytovou výstavbu.

•

Počet domů, počet neobydlených domů

•

ve městě Sezemice včetně přisloučených obcí byl následující*:
Položka

Počet

Domy celkem

1094

Domy obydlené

958

87,5

Domy neobydlené

136

12,5

Rodinné domy

908

83,0

Byty celkem

1327

Obydlené byty

1191

Město Sezemice nemá v současné době žádné plochy připravené pro bytovou výstavbu. Veškeré
bytová výstavba probíhá na soukromých pozemcích, které jsou buď ve vlastnictví stavebníků nebo
jsou připraveny pro bytovou výstavbu developery.

Podíl v %

V následujícím období by se město mělo zaměřit na postupné zainvestování inženýrských sítí
pozemku za ulicí Severní.

•

Informace o počtu nájemních bytů nejsou k dispozici.

•

Počet obecních bytů

Podíl obecních bytů na celkovém bytovém fondu činí 6,8 % včetně DPS a 2,6 % bez DPS.

2) ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁNÍ

Počet dokončených bytů v období 2009 až 2015
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet dokončených bytů

31

20

14

17

15

17

14

•

Mateřská škola Pohádka Sezemice

Mateřská škola pohádka má 9 oddělení s celkovou kapacitou 213 dětí. 3 oddělení s kapacitou po 25
dětech jsou umístěny v hlavní budově, 1 oddělení s kapacitou 25 dětí je v tzv. školičce, která je s hlavní
budovou propojena. Ostatní oddělení jsou dislokována, a to 2 oddělení s celkovou kapacitou 43 dětí
v budově na hřišti, 1 oddělení s kapacitou 25 dětí v budově hasičské zbrojnice, 1 oddělení s kapacitou
20 dětí v budově pensionu a 1 oddělení s kapacitou 25 dětí v Chotči. Všechna oddělení jsou naplněna
a předpokládá se, že tento stav bude v následujícím období stejný.

Počet zájemců o byt

Město Sezemice eviduje 15 žádostí o byt a 20 žádostí seniorů o byt v domě s pečovatelskou službou.

•

Podíl domů využívaných k rekreaci, individuální rekreační objekty

Město Sezemice nemá k dispozici žádnou evidenci o domech využívaných k rekreaci ani
o individuálních rekreačních objektech. Dá se předpokládat, že minimálně polovina z těchto domů je
využívána k rekreaci potomky původních vlastníků

Město Sezemice má ve svém vlastnictví 34 obecních bytů a 56 bytů v domě s pečovatelskou službou
pro seniory. Celkový počet bytů ve vlastnictví města je 90.

•

Sociální bydlení

Město Sezemice má 2 obsazené byty určené pro sociální bydlení v místní části Dražkov. Město
nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu č.p. 133 s cílem možnosti
vybudování až 4 sociálních bytů.

89,8

* posledního sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011.

•

Plochy připravované pro bytovou výstavbu

Hlavní budova, školička a budova hasičské zbrojnice mají nová okna, jsou zateplena a mají novou
střechu (vyjma budovy hasičské zbrojnice), takže nevyžadují žádné rozsáhlejší investice.

Podpora bytové výstavby městem

Město Sezemice má z hlediska bytové výstavby velkoryse zpracovaný územní plán, ve kterém jsou
dostatečné plochy pro bytovou výstavbu v následujících mnoha letech. Většina těchto pozemků je však
ve vlastnictví soukromých vlastníků.

Zřizovatel
Zřizovatelem MŠ je město Sezemice.
Město Sezemice přispívá ze svého rozpočtu 2,8 mil. Kč na provoz mateřské školy, na provozu oddělení
v Chotči se podílejí obce Časy a Choteč.

Město vlastní rozsáhlý pozemek p. č. 910/29 navazující na bytovou zástavbu v ulici Severní směrem
k rybníku Labská, jehož část je územním plánem určena k bytové výstavbě. Tento pozemek však
zatím nemá inženýrské sítě.

Spádovost zařízení
Pod Mateřskou školu Pohádka spádově patří kromě Sezemic i obce Časy, Choteč a Kunětice.
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•

stravují se i strávníci mimo školu – malá jídelna, oddělený provoz
V následujícím období je nutnost dokončit výměnu oken.

Základní škola Sezemice

Základní škola Sezemice je úplná základní škola, která má 10 tříd na I. stupni a 7 tříd na II. stupni.
Současný počet žáků je 439 a průměrná naplněnost třídy je 25,8 žáků. Maximální kapacita základní
školy je 500 žáků. Předpokládá se, že naplněnost základní školy bude postupně stoupat.

školní družina
kapacita 140 žáků
5 oddělení pro 1. stupeň
výuka dle výchovně vzdělávacího plánu (navazuje na školní VP)
aktivity v areálu, v přírodě, výlety po okolí

Škola má 5 oddělení školní družiny pro 140 dětí.
Budovy I. a II. stupně mají novou střechu, jsou zatepleny, mají nová okna a jsou vytápěny novou
kotelnou. Z hlediska investic v následujícím období je třeba vyměnit okna v jídelně a provést
rekonstrukci budovy dílen.

zájmová činnost
sportovní, hudební, vědomostní a výtvarné kroužky

Zřizovatel

Spádovost zařízení

Zřizovatelem je město Sezemice.
Město Sezemice přispívá ze svého rozpočtu 6,5 mil. Kč na provoz základní školy.

Pod Základní školu Sezemice spádově patří kromě Sezemic a jejich místních částí i obce Časy,
Choteč, Rokytno, Újezd u Sezemic, Dříteč, Bukovina a Kunětice.

Školní areál
Nachází se v klidné části Sezemic, je uzavřený, hlídaný bezpečnostními kamerami
Vstup do objektů na zabezpečen čipy.
dobrá dopravní dostupnost (točna autobusu u zadního vchodu do areálu, parkoviště pro auta před
vstupem, krytá stání na kola a koloběžky)

Dle dotázaných uživatelů je velký problém ve využívání školní tělocvičny a posilovny. U většiny
dotázaných se zjistilo, že vůbec netuší, že v Sezemicích vůbec nějaká posilovna je a když ano, tak že
je přístupná veřejnosti. Její vybavení je velice zastaralé.

Školní objekt

Tělocvična je využívána jak základní školou, tak zájmovými organizacemi. Její sociální zařízení je na
slabé úrovni. S ohledem na hygienu, kdy sál využívají muži, ženy i děti, je třeba modernizace umýváren
a sprch.

3 vzájemně propojené pavilony.
zřízena školní počítačová síť, všechny třídy 1. a 2. stupně vybaveny interaktivními tabulemi Smart
s připojením na internet.
2.stupeň speciální učebny: přírodopis, fyzika, chemie, výtvarná výchova, 2x IT, učebny jazyků, hudební
výchovy

Vhodným řešením by byla přístavba tělocvičny, kde by se daly provozovat sporty prováděné na zemi
(jóga, cvičení rodičů a dětí apod.). Řešila by i nedostatek prostoru pro další pohybové aktivity (tanec,
zdravotní cvičení)
Venkovní areál pod školou není přístupný veřejnosti po uzavření areálu školy.

Další vybavení
žákovská kuchyňka
dvousálová tělocvična
posilovna
školní dílny (nutná rekonstrukce)
žákovská knihovna
venkovní učebna v atriu

•

Další dostupná školská zařízení

Žáci ze základní školy dojíždějí do základních uměleckých škol v Pardubicích a Holicích. Odloučené
pracoviště ZUŠ Holice v budově ZŠ v Sezemicích bylo s dostavbou nové budovy v Holicích zrušeno.

3) ZDRAVOTNICTVÍ

Venkovní areál

•

fotbalové hřiště s přírodní trávou
hřiště s asfaltovým povrchem
workoutové hřiště
arboretum
pískoviště

Lékařské služby v obci

Ve městě je v současnosti provozována 1 lékařská ordinace se 2 praktickými lékaři, 2 zubní ordinace,
1 ordinace dětské lékařky a 1 lékárna. Pro Sezemice je tento stav dostačující.

•

školní kuchyně/jídelna

Dostupnost zdravotnických zařízení

Všechna další zdravotnická zařízení jako lékaři specialisté, pohotovost, nemocnice, poliklinika, atd.
jsou dostupné v nedalekých Pardubicích případně v Hradci Králové.

kuchyň technologicky dostatečně vybavena
elektronický systém objednávání
20

ZPĚT OBSAH

Název projektu: Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334

•

Domov pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích

Záchranná služba

Domov U Fontány v Přelouči

Vzdálenost sídla záchranné služby v Pardubicích je do 10 km, takže dostupnost záchranné služby je
velmi dobrá.

Pension pro seniory ve Starém Hradišti
Sanatorium Topas v Holicích
a případně další zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Město Sezemice má dostatečně zajištěnu oblast zdravotní péče pro své občany.

•

4) SOCIÁLNÍ PÉČE
•

Město má k dispozici 3 domy pro seniory

Sociálních služby

domy č. 721 a 722 na Tyršově náměstí

Město Sezemice má smluvně zajištěný systém sociálních služeb.

č. 800 v Havlíčkově ulici v Sezemicích s nájemními byty pro soběstačné seniory.

Je realizován prostřednictvím terénních pracovníků pečovatelské služby Sociálních služeb Města
Pardubic. Další sociální služby je možné zajistit prostřednictvím Oblastní charity Pardubice,
Pečovatelské služby Pardubice, ad.

V objektech je celkem 54 bytů. Kapacita je v současnosti dostatečná.
Město Sezemice má k dispozici i 2 obsazené byty určené pro sociální bydlení v místní části Dražkov.
Zároveň má zpracovánu projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu č.p. 133 v Sezemicích
s cílem vybudovat až 4 sociální byty.

V minulosti byla snaha o rozšíření některých služeb, jako např. o provoz denního stacionáře. Zájem o
takové služby tehdy nebyl dostatečný, v budoucnosti však jistě potřebné budou a zájem o ně je třeba
průběžně zjišťovat.

•

Město Sezemice má oblast sociální péče pro své občany dostatečně zajištěnu.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Sociálních služeb Města Pardubic pro Sezemice nabízí řadu sociálních služeb

5) KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY

pomoc a podpora při přípravě a podávání jídla a pití,

•

pomoc při osobní hygieně, oblékání

Podmínky pro kulturní aktivity

Většina kulturních akcí v Sezemicích je zajišťována městem prostřednictvím komise kultury města
nebo spolky sídlícími v Sezemicích. V zimním období sezemické spolky (hasiči, zahrádkáři, myslivci,
sportovci) pořádají společenské plesy. Město dále pořádá v průběhu roku mnoho akcí pro všechny
věkové kategorie obyvatel žijících v Sezemicích - MDŽ, Den matek, koncerty dechové hudby,
programy pro děti a mládež (pálení čarodějnic, soutěže ke dni dětí, rozloučení s létem, Mikulášská
nadílka), rozsvícení vánočního stromu, divadelní představení, koncerty vážné hudby v kostele
Nejsvětější Trojice, koncerty moderní hudby, besedy, přednášky a další.

pomoc při přesunu, při pohybu v prostoru
zajišťuje úklid a údržbu domácnosti, donášku nákupu a vody, praní a žehlení ložního a osobního prádla
atd.
může zprostředkovávat nebo zajišťovat další služby
pedikérské služby
dohled nad požitím léků

Město podporuje činnost dětského pěveckého souboru Rolnička, tanečního klubu Přešlap, smíšeného
pěveckého sboru Hluboká Orba a také tanečního studia MP Dance. Tyto soubory se pravidelně účastní
řady akcí pořádaných městem a zároveň prezentují město i v kraji.

hospodaření s finanční hotovostí
různá ošetření, masáže

Velmi aktivní a úspěšný je divadelní spolek J.K. Tyl v Sezemicích a jejich v poslední době pravidelně
vyprodaná divadelní představení s několika reprízami. Účastní se také řady divadelních festivalů a
přehlídek.

doprava vozidly pečovatelské služby do ambulantních zařízení
stříhání a holení, ad.

•

Počet a kapacita zařízení sociálních služeb

Nenahraditelná je činnost Městské knihovny Sezemice. Nejen půjčováním knih, ale řadou zajímavých
aktivit s množstvím programů pro děti i pro dospělé včetně seniorů přispívá společně s městem
k rozvoji kultury a vzdělání v Sezemicích.

Dostupnost dalších sociálních služeb

Kromě domů s pečovatelskou službou, ve kterých bydlí soběstační senioři starší 60 let ze Sezemic a
okolí, využívá město pro své občany i další zařízení:
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•

6) SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Kulturní zařízení a jejich návštěvnost

•

Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity

Město Sezemice má k dispozici multifunkční sál v prostorách radnice. Ten slouží k pořádání plesů,
k divadelním a kulturním pořadům, ke koncertům, k vystoupením mateřské a základní školy a k dalším
aktivitám. Sál má kapacitu max. do 300 návštěvníků, je ozvučen a jeviště má také základní osvětlení.
Prostředí sálu je v rámci možností dostačující. Pro zvýšení kvality místní i dovážené kultury je potřeba
doplnit zvukové i světelné vybavení včetně divadelních tahů a také lépe vybavit šatny.

V Sezemicích je možné pro volnočasové a sportovní aktivity využívat zařízení základní školy,
sportovních klubů a spolků. Toto využívání je bohužel velmi omezené (časem, kapacitou prostorů,
členstvím ve sportovních spolcích).

Návštěvnost kulturních akcí je velmi dobrá, často jsou představení vyprodána. Celkově je tedy úroveň
kultury v Sezemicích na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom i zájem diváků mimo Sezemice (Holice,
Pardubice, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí a další….).

Sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých jsou v zimě směřovány do tělocvičny školy,
na střelnici, do prostor Prosportu v Lukovně a v případě příznivých klimatických podmínek na ledovou
plochu na Mlynářce nebo na pohyb na běžkách po sezemickém okolí.

•

V období od jara do podzimu jsou sportovní a volnočasové aktivity směřovány na školní hřiště,
na hřiště Spartaku, na loděnici v Lukovně, do areálu střeleckého klubu, do areálu kynologického spolku
a do přírody.

Dostupnost kulturních zařízení v okolních obcích

Další kulturní možnosti jsou v Pardubicích, kde má sídlo Východočeské divadlo, Komorní filharmonie,
jsou tam 2 multikina a řada dalších kulturních možností. Stejně tak je velmi dobrá dostupnost i
do Hradce Králové a okolních měst (Holice, Vysoké Mýto, Chrudim a další.)

Pro volnočasové aktivity batolat a malých dětí je možné využít 10 místních dětských hřišť.

•

V Sezemicích jsou k dispozici následující sportovní a volnočasová zařízení:

Město Sezemice umožňuje dostatečné možnosti kulturního vyžití svých obyvatel. Je však možné ho
zkvalitňovat a stále zlepšovat.

•

Sportovní a volnočasová zařízení

Hřiště u školy s prostory pro kopanou, s atletickou dráhou a doskočištěm pro skok daleký,
s workoutovým cvičištěm, s volně přístupným hřištěm pro tenis, futsal, košíkovou a další sporty.
Hřiště TJ Spartak pro kopanou, volejbal
Areál střelnice pro střelbu ze vzduchovky, malorážky a dalších zbraní
Areál klubu Prosport v Lukovně pro vodní sporty, především kanoistiku
Areál kynologického spolku pro Agility a kynologický sport

Kulturní památky

V městě Sezemice není žádná státem chráněná památka, ale jsou zde památky zapsané na seznamu
Národního památkového úřadu ČR. Jedná se o kostel Nejsvětější Trojice z první poloviny 12. století
s přilehlou dřevěnou zvonicí z první poloviny 16. století a farou, pomník svatého Jana Nepomuckého
na Husově náměstí, budovy z období tzv. selského baroka, 2 akvadukty, krucifiks ve Veské a most
směrem na Rokytno za odbočkou na Choteč.

•

Hřiště a prostory pro neorganizované setkávání dětí

Pro neorganizované setkávání dětí slouží především hřiště u školy, hřiště TJ Spartak, 10 dětských
hřišť a příroda. Nově k tomu přibude budovaný park Mlynářka.

Mimo to je ve městě Sezemice a přisloučených obcích umístěna řada sakrálních památek,
pamětihodností a pomníků , jako např. pomník Karla Bezdíčka, pomník Mistra Jana Husa, pomník a
pamětní deska Alfreda Bartoše, Kaplička Panny Marie u hřbitova, kaplička svatého Josefa v Zámostí,
kříže u kostela, na Počápelském kopci, u silnice na Časy a v Zámosti, pomník padlých v I. a II. světové
válce u hřbitova a na hřišti, Kaplička v Počaplech, pomník padlých a Boží muka v Kladině, pomník
padlých ve Veské, křížek a pamětní deska ve Velkých Kolodějích, křížek v Malých Kolodějích, pomník
padlých a křížek v Dražkově, kamenný a dřevěný kříž v Lukovně, vodní elektrárna ve mlýně a řada
dalších zajímavostí.

•

Sportovní kluby, sportovní a volnočasové aktivity

V Sezemicích fungují následující sportovní kluby a spolky:
TJ Spartak Sezemice, který má oddíl kopané, oddíl odbíjené žen, oddíl stolního tenisu, oddíl cyklistiky
a oddíl sportu pro všechny neboli základní a tělesné výchovy.
Prosport Sezemice s oddílem kanoistiky
Střelecký klub zaměřený na střelbu ze vzduchových, malorážkových a dalších zbraní
Agility zaměřené na výcvik psů k co nejrychlejšímu překonávání překážek
Kynologický spolek zaměřený na výcvik poslušnosti psů
Spolek mladých hasičů zaměřený na požární sport

Město Sezemice nabízí množství pamětihodností a zajímavostí pro občany i návštěvníky Sezemic.
Většina pamětihodností byla v minulém období zanedbávána, a proto se město snaží tento stav změnit
a postupně je opravuje.

•

Dostupnost sportovních zařízení v okolních obcích

Velké množství sportovních zařízení je v nedalekých Pardubicích a případně i v Holicích. Je nutno
však připomenout skutečnost, že určitá část těchto sportovišť je placená.
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Město Sezemice má velké rezervy v oblasti sportu i relaxace. Velkým problémem je nefungující
spolupráce mezi městem, ZŠ Sezemice a TJ Spartak. Dopadem je minimální využívání aktuálně
dostupných sportovních prostorů. Pokud není občan Sezemic v některém ze sportovních spolků, nemá
téměř žádnou možnost sportovního vyžití ať už v letních či zimních měsících. Zcela chybí odpovídající
prostory pro veškeré kolektivní sporty - košíkovou, hokejbal, odbíjenou, futsal, tenis, plážový a
normální volejbal, atd…prostory pro taneční kroužky, prostory pro fitness a další sporty v zimním
období.
Vhodnou lokalitou pro umístění některých sportovišť je budovaný park Mlynářka, okolí Loučné,
tělocvična a venkovní prostory ZŠ. Obrovským nedostatkem jsou rovněž cyklostezky, chybějící
chodníky a téměř žádné přírodní cesty (vyjma Akvaduktu). Chybí kompetentní a kvalitní lidé s dobrými
organizačními schopnostmi, kteří by se zabývali a podporovali vznik, rozvoj a růst veškerých
sportovních aktivit. Lidé, kteří by měli motivaci se této problematice věnovat.
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HOSPODÁŘSTVÍ

Bezpečnost státu a
právní ochrana
1,2%

1) EKONOMICKÁ SITUACE
•

Sociální věci a politika
zaměstnanosti
0,4%

Výdaje v roce 2017

Všeobecná veřejná
správa a služby
8,5%

Sezemice (vývoj rozpočtu, příjmy, výdaje)

Meziroční vývoj rozpočtu
83 318 000 Kč

79 956 000 Kč

Zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství
Služby pro obyvatelstvo

Služby pro
obyvatelstvo
8,0%
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Bezpečnost státu a právní
ochrana

56 374 000 Kč

60 000 000

Sociální věci a politika
zaměstnanosti

40 000 000
11 350 000

20 000 000
-546 000

4 768 000 4 146 000

Zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství
78,9%

11 530 000

5 691 000

3 401 000

Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství

-4 107 000

0
2011

Průmyslová a ostatní
odvětví hospodářství
3,1%

2012

2013

2014
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2017

2018

2) CHARAKTER EKONOMICKÝCH AKTIVIT

-20 000 000
Příjmy

Kapitálové příjmy
6 995 000 Kč

Výdaje

Ve městě Sezemice bylo v roce 2016 dle statistického úřadu registrováno 983 podnikatelských
subjektů. Tento počet může být ovlivněn skutečností, že některé fyzické i právnické osoby mají více
živnostenských listů. Převládajícími živnostmi byly velkoobchodní a maloobchodní činnost, doprava,
oprava a údržba vozidel, stavebnictví, zpracovatelský průmysl, různé služby a zemědělství.

Saldo

Příjmy v roce 2017

•

Přijaté transfery
8 275 000 Kč

Odvětvová a velikostní struktura podniků
4,2% 8,3%

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy
8 889 000 Kč

Průmysl a stavebnictví

Nedaňové příjmy

Služby

Přijaté transfery

Nezajištěný obor

Kapitálové příjmy
Daňové příjmy
69 119 000 Kč

87,5%
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•

většího zapojení do společenského dění (formou sponzorských darů, reklamních akcí). Vyžadují ale
od města užší spolupráci, zejména včasnou informovanost o probíhajících akcích.

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Sezemice v roce 2016

Počet zaměstnanců

Kategorie podniku

Počet podniků

Podíl v %

Do 10 zaměstnanců

Mikropodnik

69

10,88

3) PLOCHY PRO PODNIKÁNÍ (K DISPOZICI, POPTÁVKA)

10 až 19

Malý podnik

5

0,79

20 až 49

Malý podnik

8

1,26

50 až 99

Střední podnik

2

0,32

100 a více

Velký podnik

0

0,00

V současnosti jsou k dispozici plochy pro podnikání v areálu bývalého zemědělského družstva
v Zámostí a v areálu bývalého teletníku a sušky za rybníkem Labská. Prostory v areálu v Zámostí jsou
však obsazeny a možnosti využití prostor k podnikatelským účelům v areálu Labská jsou také
omezeny, a navíc jsou komplikovány majetkovými vztahy.

550

86,75

Bez zaměstnanců

•

Město Sezemice má však v platném územním plánu připraveny rozsáhlé prostory navazující
na připravovanou přeložku silnice I/36. Jedná se o prostor začínající u mimoúrovňové křižovatky
přeložky silnice I/36 a silnice na Černou za Bory (jižně od Počápelských Chalup), zleva směrem na
Časy kopírující přeložku silnice I/36 (tj. po obou stranách okolo silnice na Veskou) a končící řekou
Loučná a areálem bývalého zemědělského družstva v Zámostí.

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů

Ve městě Sezemice se dle údajů statistického úřadu v roce 2013 nacházel 1 podnik s více než
100 zaměstnanci (dřívější Východočeská tiskárna, dnes společnost FRONTE, s.r.o.), 2 podniky s 50
až 100 zaměstnanci, 6 podniků s 20 až 50 zaměstnanci, 5 podniků s 10 až 20 zaměstnanci, 71
podnikatelských subjektů vykazujících 1 až 10 zaměstnanců a 332 podnikatelských subjektů
bez zaměstnanců.

•

V Sezemicích působí 2 zemědělské společnosti (ZEAS Staré Hradiště a VYKO Velké Koloděje) a
několik soukromě hospodařících zemědělců. V živočišné výrobě je dominantní chov vepřů ve Velkých
Kolodějích. V rostlinné výrobě převažuje pěstování obilovin, kukuřice, řepky, slunečnice a obdobných
plodin. Podnikatelé v zemědělství hodnotí velmi pozitivně spolupráci s městem (komunikace s úřadem,
podmínky pronájmu pozemků). V současné době nemají potřebu rozšíření svých aktivit (nepožadují
navyšování plochy pozemků, nemají zájem o podporu prodeje ze strany města - farmářské trhy,
nepoptávají nebytové prostory).

Významní zaměstnavatelé v Sezemicích:

Podnik

Oblast podnikání

FRONTE, s.r.o.

Tisk, polygrafie

GEMATEX, s.r.o.

Výroba zařízení pro průmyslové prádelny

CANDY, s.r.o.

Výroba a prodej krmiv pro psy a kočky

OBAL CENTRUM, s.r.o.

Prodej, distribuce a dodávky obalů především
na kapalné a plynné látky

RUML-CZ, a.s.

Likvidace autovraků

FLOR, s.r.o.

Sběr a recyklace odpadů

ZEAS Staré Hradiště

Zemědělská společnost

VYKO Velké Koloděje

Zemědělská společnost

•

4) CHARAKTER ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V OBCI

5) SLUŽBY V OBCI
Město Sezemice je velmi dobře zabezpečeno obchody s potravinářským zbožím a restauračními a
stravovacími zařízeními. Restaurace Bavorský dvůr, Sezemický dům a Na Proseku jsou vyhlášeny
výbornou gastronomií a jsou hojně navštěvovány obyvateli z Pardubic a z širšího okolí. V penzionu
Bavorský dvůr je také možnost ubytování pro 7 osob. Další možnost ubytování je v prostorách
kanoistického oddílu Prosport Sezemice, z.s. v Lukovně. Bezproblémově funguje kadeřnictví,
k dispozici je široká nabídka řemeslníků (zednické práce, instalatérské práce, klempířství,
pokrývačství, truhlářství atd). Nabídka ostatních služeb je vázána na ekonomiku jednotlivých služeb.
Podnikatelé negativně hodnotí nedostatečné množství parkovacích míst u jednotlivých obchodů a
dalších poskytovatelů služeb ve městě. Velké výhrady jsou vůči silniční infrastruktuře. Kritika se týká
zejména stavu silnic v přisloučených obcích. Podnikatelé by pro rozšíření svých aktivit přivítali rozšíření
cyklistické infrastruktury (nové cyklostezky, které by propojily přisloučené obce se Sezemicemi) a jejich
napojení na stávající sítě (Pardubice, Hradec Králové).

Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání

Protože město Sezemice v minulosti prodalo značnou část svého majetku podnikatelským subjektům,
tak současné možnosti spolupráce města s podnikateli jsou omezené na provozování sběrných dvorů
na likvidaci odpadů soukromými podnikateli. Podnikatelé považují současnou podporu od města
za vyhovující, kladnou odezvu má vstřícná komunikace s jednotlivými odbory úřadu. Podnikatelé
preferují rozšíření on-line komunikace s úřadem. Zároveň podnikatelé vyžadují zkvalitnění a rozšíření
systému podávání informací (rozhlas, noviny, www stránky, informační tabule). V rámci akcí
pořádaných městem (sport, kultura, akce pořádané pro děti) předpokládají podnikatelé možnost

Městu Sezemice se dlouhodobě daří plnit rozpočet vyrovnaný nebo s přebytkem. Ušetřené prostředky
umožňují (společně s využitím dotací) realizovat projekty na obnovu historických památek, oprav
infrastruktury a vytvoření klidové zóny v centru města (Park Mlynářka). Pro podporu podnikání je
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•

klíčová stavba obchvatu města, která umožní realizovat projekt rozšíření podnikatelských prostor. V
rámci projektu se počítá s vytvořením sběrného dvoru (bioodpad).

Počet obyvatel vyjíždějících ze Sezemic za prací je 758 osob. Výhodná poloha Sezemic vůči správním
centrům (Pardubice, Hradec Králové) umožňuje snadné dojíždění za prací, službami a vzděláním.
Za prací do Sezemic a přisloučených obcí dojíždí 212 osob.

6) TRH PRÁCE
•

Obyvatelé v aktivním věku

•

Město Sezemice mělo dle údajů statistického úřadu z roku 2018 evidováno 1 822 ekonomicky
aktivních osob, co je 50,12 % všech obyvatel.

•

Struktura ekonomicky aktivních obyvatel

Pracovní trh města Sezemice je stabilní, míra nezaměstnanosti se pohybuje pod 3% a má klesající
tendenci. Výhodná poloha Sezemic v těsné blízkosti Pardubic umožňuje snadné dojíždění za prací a
vzděláním.

Míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných, vývoj

Míra nezaměstnanosti se v současné době pohybuje v úrovni pod 2 % z celkového počtu obyvatel a
v úrovni okolo 4% ekonomicky aktivních obyvatel, což je pod celostátním průměrem. Celkový počet
nezaměstnaných za poslední 3 roky se pohybuje v rozmezí mezi 37 a 80 nezaměstnanými a má
klesající úroveň.

7) CESTOVNÍ RUCH
•

Vývoj počtu nezaměstnaných osob
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Je třeba také zmínit některé významné rodáky nebo občany, kteří žili v Sezemicích, jako např. Karla
Bezdíčka, praporečníka roty Nazdar, který padl v I. světové válce ve Francii, Alfréda Bartoše, velitele
paravýsadku Silver A, který byl zastřelen v období heydrichiády, brigádního generála Horáčka,
účastníka I. a II. světové války, významného českého chemika Štěrbu Böhma, učitele Nešpora a
Schillera, ze současných dvojnásobného olympijského vítěze Martina Doktora atd.
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•

37
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Turistické cíle

Město Sezemice může nabídnout několik velmi zajímavých pamětihodností. Jedná se především
o původně raně gotický kostel Nejsvětější Trojice z první poloviny 12. století, s kostelem související
unikátní dřevěná zvonice pravděpodobně z první poloviny 16. století, 2 akvadukty (mimoúrovňové
křížení řek), jeden na Mlýnském náhonu a Zadní Lodrantce a druhý na Zmince a Barvínce, dále socha
svatého Jana Nepomuckého, domy selského baroka na Husově náměstí, vše zapsáno na seznamu
kulturních památek Národního památkového ústavu. Mimo to existuje v Sezemicích a přisloučených
obcích řada sakrárních památek, které jsou také zajímavými pamětihodnostmi.

V Sezemicích bylo k 1.1. 2019 úřadem práce evidováno 37 uchazečů o zaměstnání

•

Opatření na podporu zaměstnanosti

Vzhledem k nízkému počtu nezaměstnaných a tím i nízké úrovni míry nezaměstnanosti není třeba
žádná zásadní opatření přijímat. Město Sezemice využívá program veřejně prospěšných prací
(Technické služby města Sezemice).

Z 1 822 ekonomicky aktivních obyvatel bylo 1 699 zaměstnaných osob, z toho bylo 978 osob
zaměstnáno ve službách, 405 osob v průmyslu, 99 osob ve stavebnictví a 35 osob v zemědělství.

•

Dojížďka a vyjížďka za prací

Turistická infrastruktura

Vzhledem k charakteru možných turistických cílů v Sezemicích se jako optimální varianta nabízí jejich
propojení do naučné stezky (cyklostezky).

20

Základní turistickou infrastrukturu tvoří síť cyklostezek, které jsou již propojeny (popř. jsou vypracovány
projekty na propojení) se stávajícími cyklostezkami měst Pardubic a Hradec Králové. Ve městě je
široká nabídka možnosti stravování, ubytovací kapacita (vzhledem k blízkosti Pardubic) je poměrně
nízká.
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Penzion / restaurace
Penzion Bavorský dvůr
Restaurace Sezemický dům
Restaurace Na Proseku
Restaurace Anežka
Restaurace U Labutě
Restaurace U Kapličky

Umístění
Sezemice
Sezemice
Sezemice
Sezemice
Sezemice
Počaply

Služby
Stravování, ubytování
Stravování
Stravování
Stravování
Stravování
Stravování

Kromě základní turistické infrastruktury je nutné zvážit i nabídku dalších doplňkových služeb, které
potenciální turisté vyžadují:
•
•
•
•
•
•

Městská knihovna
sportoviště
informační tabule k historickým pamětihodnostem
klidové zóny (lavičky, přístřešky, altány)
stojany na kola
orientační systémy pro cykloturisty

Informační centrum se ve městě nenachází. Nabízí se možnost vytvořit informační centrum rozšířením
služeb, které poskytuje Městská knihovna (strategická poloha knihovny v blízkosti autobusových
zastávek, nedaleké provozovny frekventovaných obchodů a ordinace lékaře).
Významnou příležitostí pro zvýšení turistické atraktivity města Sezemic je realizovaný projekt výstavby
klidové zóny v centru města Park Mlynářka.

Město Sezemice je rodištěm významných osobností a nabízí množství zajímavých pamětihodností.
Pro zvýšení turistické atraktivity je zapotřebí dokončit propojení cykloturistické sítě a podpořit
propagaci města (vybudovat naučnou stezku a vytvořit informační centrum rozšířením služeb Městské
knihovny).
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•

SPRÁVA MĚSTA

Městský úřad zajišťuje přenesenou působnost na úseku matriky mimo svého území i pro obce
Kunětice, Újezd u Sezemic, Choteč u Holic, Borek, Časy, Rokytno a Bohumileč a Spojil.

1) MĚSTO A MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZEMICE

Městský úřad zajišťuje přenesenou působnost na úseku stavebního úřadu I. stupně mimo svého území
i pro obce Kunětice, Újezd u Sezemic, Choteč u Holic, Borek, Časy, Rokytno, Bohumileč.

Město Sezemice je obcí I. stupně. Městský úřad Sezemice zajišťuje vedle samosprávy také výkon
státní správy, a to na stupni pověření obce prvního stupně s rozšířením o výkon státní správy
matričního úřadu, stavebního úřadu, pracoviště vidimace a legalizace a pracoviště Czech Point.

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonává město přenesenou působnost na úseku
přestupků pro obce Borek, Bukovina nad Labem, Časy, Čeperka, Dříteč, Hrobice, Choteč, Kunětice,
Němčice, Ráby, Rokytno, Srch, Staré Hradiště, Stéblová a Úhřetická Lhota. Tento výkon státní správy
vykonává zvláštní orgán města Komise pro projednávání přestupků města Sezemice.

Městský úřad Sezemice (dále jen „úřad“) je orgánem města Sezemice. Území města, ve kterém úřad
vykonává svou působnost v základním rozsahu, tvoří katastrální území Sezemice nad Loučnou,
Počaply nad Loučnou, Dražkov nad Labem, Lukovna, Kladina, Velké Koloděje, Veská.
V oblasti samostatné působnosti města úřad plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města
Sezemice nebo Rada města Sezemice. Úřad pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady
města v jejich činnosti.

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv Městská policie Sezemice plní úkoly na úseku
zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území obcí Býšť, Časy, Dolní Ředice, Dříteč,
Horní Ředice, Chvojenec, Kunětice, Lány u Dašic, Moravany, Němčice, Ostřetín, Ráby, Rokytno,
Slepotice, Spojil.

Úřad vykonává přenesenou působnost v základním rozsahu určeném zákonem o obcích nebo
zvláštním zákonem pro svůj správní obvod a dále na úseku matriky a stavebního úřadu I. stupně.

•

Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci obce zařazení do úřadu. V čele úřadu
je starosta.

Zaměstnanci města

Rada města stanovila celkem 40 zaměstnanců zařazených do úřadu, a to takto:
Vedoucí úřadu - 1
Vedoucí úředníci – 3
Úředníci – 12
Ostatní zaměstnanci, kteří nejsou úředníky – 24 (knihovnice 2, správce budov 1, uklízečky 3, vedoucí
oddělení TS 1, dělnické profese v oddělení TS 12, dělnické profese na veřejně prospěšné práce 5)

Město Sezemice má 15 zastupitelů, z nichž starosta a místostarosta jsou uvolněné funkce.
Zastupitelstvo města zřídilo dva výbory, a to finanční a kontrolní. Rada města zřídila komise – komisi
kultury, komisi pro občanské záležitosti, komisi sociální, komisi sportu, komisi škodní a likvidační a
komisi pro rozvoj města.

•

Správní činnosti, které obec vykonává pro jiné obce

Úřad se organizačně člení:

Specifikace dle odborů:
Vedoucí úřadu – 1 úředník
Kancelář vedení úřadu – 2 úředníci
Matrika – 1 úředník
Knihovna – 2 knihovnice (ostatní profese)
Finanční odbor – 4 úředníci
Odbor správy majetku a ŽP – 4 úředníci a 4 ostatní profese
Oddělení technických služeb – 18 ostatní profese
Odbor stavebního úřadu a územního plánování – 4 úředníci

1. Odbory:
1.1. Kancelář vedení úřadu.
1.2. Odbor finanční.
1.3. Odbor stavebního úřadu a územního plánování.
1.4. Odbor správy majetku a životního prostředí.
2. Samostatná oddělení:
2.1. Matrika a evidence obyvatel – úsek.
2.2. Městská knihovna
- úsek (zkratka MK).
3. Odbor správy majetku a životního prostředí se dále člení na oddělení takto:
3.1. Oddělení technických služeb.

Z celkového počtu 16 úředníků je 1 muž a 15 žen.

•
Komunikace s veřejností je úřadem vnímána jako jeden ze základních aspektů, který může ovlivnit
kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem
skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu
s občany na veřejných projednáních (občané nemají zájem se účastnit zasedání zastupitelstva –
průměrný počet návštěvníků je 4) je využita úřední deska a webové stránky města www.sezemice.cz,
důležité informace jsou občanům sdělovány prostřednictvím rozhlasu.

Procesní a personální audit

Koncem roku 2015 společnost GNOSTIKA CONSULTING s. r. o. provedla procesní a personální audit
na Městském úřadu Sezemice. Počet zaměstnanců v té době odpovídal vykonávaným agendám a
velikosti města.
Bylo doporučeno:
1. Popsat řízení hlavních procesů pro hlavní procesy v organizaci a jejich průběžné vyhodnocování.
2. Pracovníkům je doporučeno vzdělávání v oblasti komunikace s občany, schopnost předcházet
konfliktům, asertivní jednání, rozvoj emoční inteligence.
3. Připravit vzdělávací plán zaměstnanců a řídit vzdělávání dle něj.
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•

4. Doporučení vedení města změnu ve stylu komunikace se zaměstnanci úřadu – setkávání a
vysvětlování vize a strategie. Důležité je získat zaměstnance pro realizaci vize a strategie a
nevytvořit si z nich odpůrce změn.
5. Doporučení sjednotit personální agendu do systému.
6. Doporučení zavést základní klíčové ukazatele k hlavním procesům a vyhodnocovat je.
Vyhodnocování spojit s odměňováním.

•

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice (dále jen JSDH) je organizační složkou města.
Byla zřízena Zastupitelstvem města dne 10.12.2001 usnesením č. 54/6/2001. Kategorie jednotky je
JPO III/1, evidenční číslo 532232.
JSDH má 19 členů:
- 1 velitel jednotky
- 1 zástupce velitele jednotky, současně velitel družstva
- 1 velitel družstva
- 6 strojníků
- 10 hasičů
JSDH byla zřízena za účelem zabezpečování požární ochrany na území města Sezemice. Na území
jiných obcí plní úkoly dle požárního poplachového plánu Pardubického kraje nebo na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje.

Dotační titul z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“.

Město Sezemice obdrželo v letošním roce dotaci na projekt „Vytvoření nového a modernizace
stávajícího IS ve městě Sezemice“.
Cílem projektu v obecné úrovni je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb
nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským
subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřadem. Globálním cílem je zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím eGovernmentu.
Cílem projektu je současně modernizace územní veřejné správy, a to:
a) prostřednictvím rozvoje informační společnosti, tj. umožnit efektivní pořizování vstupních dat,
zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost
úřadu,
b) analyzovat současný stav IT úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby bylo s ohledem
k velikosti úřadu zajištěn optimální způsob fungování úřadu, prezentace služeb vůči veřejnosti,
řízení změn ve struktuře úřadu, managementu řízení; sjednotit roztříštěné, nejednoznačné a
nedostatečné popsané datové zdroje územní veřejné správy;
c) provést integraci SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;
d) provést optimalizaci rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem,
včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů;
e) zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení tak, aby vytvářely efektivní podporu procesů
probíhajících v rámci působností žadatele;
f) prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu;
g) zlepšit virtualizaci serverů a desktopů;
h) zvýšit nabídku služeb na úrovni interakcí a transakcí;
i) zvýšit nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb.

•

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice

•

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje (dále jen JSDH VK) je organizační složkou města.
Byla zřízena Zastupitelstvem města dne 08.09.2015 usnesením č. Z/41/3/2015. Kategorie jednotky je
JPO V, evidenční číslo 532373.
JSDH VK má 9 členů:
- 1 velitel jednotky
- 1 zástupce velitele jednotky, současně velitel družstva
- 3 strojníci
- 4 hasiči
JSDH VK byla zřízena za účelem zabezpečování požární ochrany na území obce Velké Koloděje.

•

Základní škola Sezemice, okres Pardubice

Příspěvková organizace Základní škola Sezemice, okres Pardubice, byla zřízena Zastupitelstvem
města Sezemice dne 28.04.1994 s účinností od 01.07.1994. Příspěvková organizace byla zřízena za
účelem výchovy a vzdělávání žáků první až deváté třídy v rámci povinné školní docházky.

Využívání veřejně prospěšných prací

•

Město Sezemice využívá institut veřejně prospěšných prací především k úklidu města a k sekání trávy.
Na tyto práce zaměstnává uchazeče o zaměstnání evidované Úřadem práce v Pardubicích.

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

2) ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ, JEJICH HLAVNÍ AKTIVITY

Příspěvková organizace Mateřská škola Pohádka, Sezemice, byla zřízena Zastupitelstvem města
Sezemice dne 28.04.1994 s účinností od 01.07.1994. Příspěvková organizace byla zřízena za účelem
předškolní výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku.

Město Sezemice je zřizovatelem těchto orgánů a organizací:

3) HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE

•

Městská policie Sezemice

•

Městskou policii Sezemice zřídilo Zastupitelstvo města Sezemice obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2008 s účinností od 01.07.2008. Činnost městské policie se řídí zákonem o obecní policii.

Rozpočet města

V rámci hospodaření města je analyzována struktura rozpočtu města v letech 2013–2017 (pro rok
2018 je uvažován návrh rozpočtu, pro předcházející roky plnění rozpočtu) Vedle vlastního rozpočtu
města byly některé položky hospodaření města realizovány prostřednictvím paralelně existujících
městských fondů:

Personální obsazení - stanoveno 8 strážníků. V současné době město zaměstnává 5 strážníků a
1 administrativního pracovníka zařazeného do městské policie (0,12 úvazek).
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➢ Sociální fond – slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců
města a uvolněných členů zastupitelstva. S fondem je nakládáno v souladu s pravidly
pro čerpání sociálního fondu příslušného roku.

Nedaňové – příjmy z úroků
Nedaňové – přijaté sankční platby
Nedaňové – ostatní
Nedaňové – celkem
Kapitálové – celkem
Dotace – neinvestiční ze státního rozpočtu
Dotace – investiční ze státního rozpočtu
Dotace – neinvestiční od obcí
Dotace – převody z vlastních fondů
Dotace – celkem
Vlastní příjmy fondů – celkem

➢ Fond obnovy domů a bytů – zřízen za účelem poskytování půjček na zvelebení bytových a
rodinných domů a bytů na území města podle dále stanovených pravidel a podmínek (původně
byl zřízen na základě 10 leté půjčky od státu na opravy obytných domů). S fondem je nakládáno
v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.
➢ Fond rezerv a rozvoje – město již netvoří fond rezerv a rozvoje, probíhají pouze platby
bankovních poplatků a úroků. Bude zvažováno, zda tento fond nezrušit.

Příjmy celkem

Strukturu rozpočtu města v letech 2013–2017 přibližuje
Tabulka 1.
Z plnění rozpočtů města v posledních letech vyplývá, že hospodaření města je dlouhodobě
přebytkové, každým rokem se přebytek hospodaření zvyšuje a rozpočet na rok 2018 je plánován jako
vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že plnění rozpočtu bylo v předchozích letech vždy lepší než původní
návrh (vyšší přebytek nebo přebytek místo plánovaného schodku), lze očekávat, že i v roce 2018 bude
rozpočet města přebytkový.

•

Ze struktury rozpočtu města lze vysledovat následující závěry:

Výdaje

➢ Dochází ke kontinuálnímu nárůstu daňových příjmů ze zisku a kapitálových výnosů. K nárůstu
příjmů dochází u všech položek. Rozhodující jsou daně z příjmů FO z podnikání (z nichž 30 % jde
přímo do rozpočtu měst a obcí) a sdílené daně z příjmů FO ze závislé činnosti, z příjmu
právnických osob a DPH. Příjmy z daně z nemovitostí, z nichž získává rozpočet města 100 %, se
v čase příliš nemění.
➢ V čase výrazně rostou také kapitálové příjmy, mj. díky růstu příjmů z prodeje bytových jednotek.
➢ Nedaňové příjmy jsou vyrovnané, vykazují v čase spíše mírný pokles.
➢ Příjmy z dotací mají v čase samozřejmě rozkolísaný charakter. Výkyvy jsou způsobené hlavně
investičními dotacemi ze státního rozpočtu.
➢ Výraznou většinu výdajů města tvoří běžné výdaje, v čase však zůstávají stejně vysoké. Kapitálové
výdaje naopak v čase rostou.
➢ Lze vysledovat skokový nárůst v roce 2016 a 2017, způsobený nutností obnovy infrastruktury a
majetku. Tento nárůst postihl položky doprava a bydlení, a to nejprve hlavně v oblasti kapitálových
výdajů (tedy např. obnovy infrastruktury). V roce 2018 by mělo dojít k růstu objemu kapitálových
výdajů, a to díky dotačním titulům na výstavbu chodníků v Dražkově a ve Veské a dotačním titulům
na vzdělávání a tvorbu strategického plánu města a vytvoření informačního systému ve městě
Sezemice.

Příjmy

•

Výdaje celkem
Financování – splátky, půjčky, zůstatky
fondů
SALDO (zůstatek na účtu)

Tabulka 1: Vývoj struktury rozpočtu města Sezemice v letech 2013–2018
položka
Daňové – daně z příjmů, zisku a
kapitálových výnosů
Daňové – poplatky a daně z vybraných
činností a služeb
Daňové – daň z nemovitosti
Daňové - celkem
Nedaňové – příjmy z vlastní činnosti
Nedaňové – příjmy z pronájmu majetku

2013
34889

2014
39250

2015
39174

2016
43061

2017
63292

2018
49600

2702

2860

2835

2861

3295

2867

2253
39844
3367
3570

2251
44361
3968
4369

2406
44415
6779
4063

2494
48416
4858
3292

2532
69119
3636
3023

2250
54717
2577
2700

Běžné – zemědělství a lesní hospodářství
Běžné – průmysl, stavebnictví
Běžné – doprava
Běžné – odpadní vody
Běžné – vzdělání
Běžné – kultura
Běžné – tělovýchova a zájmová činnost
Běžné – Bydlení, komunální služby a
územní rozvoj
Běžné – ochrana životního prostředí
Běžné – sociální věci
Běžné – ochrana majetku
Běžné – ochrana obyvatel
Běžné – místní zastupitelské orgány
Běžné – činnost místní správy
Běžné – finanční operace, ostatní činnosti
Běžné – výdaje fondů
Běžné - celkem
Kapitálové – zemědělství a lesní
hospodářství
Kapitálové – doprava
Kapitálové – odpadní vody
Kapitálové – vzdělání
Kapitálové – kultura
Kapitálové – tělovýchova a zájmová
činnost
Kapitálové – bydlení, komunální služby,
územní rozvoj
Kapitálové – ochrana životního prostředí
Kapitálové – sociální věci
Kapitálové – ochrana majetku
Kapitálové – činnost místní správy
Kapitálové – výdaje fondů
Kapitálové – celkem

Zdroj:
Pozn.:

265
586
1903
9691
4407
4120
4919
337

39
372
2664
11412
2561
3336
3020
266

23
456
1526
12847
2654
5312
13583
1145

14
785
2186
11135
7892
2788
4447
1421

10
781
1439
8889
6995
4777
1906
1593

250
800
2250
8577
850
2562
105
1600

9376

6622

20040

8656

8276

4267

63318

64956

79956

76099

93279

68411

166
3296
999
2176
8739
1610
645
6571

132
3545
981
8665
1963
382
7515

177
3578
3260
96
8196
2592
350
7765

362
3756
1526
55
7650
2132
365
7510

304
4080
3211
328
9271
2845
925
9296

480
4800
2900
150
8430
3384
1280
8752

3257
1896
2747
610
1930
11848
3387

3366
2054
2327
423
1728
12002
3007

3463
2037
3676
420
1853
11794
3167

3621
1413
4428
419
1882
12150
6236

3869
1385
3948
405
1980
12712
18140

49877

48090

52424

53505

72699

5450
2350
5076
575
4086
14359
13258
500
75830
0

272

586

2196

10150

5503
55
125

80
3770
204

16440
1721

360
148
351

3857
340
2580

8000
360
860
150
2000

510

153

710

14885

1702

7600

2689

301

482

1600
0
200
475

422
141

494
280

328
480

89

9295

5516

21841

26702

9050

21245

59172

53606

74265

80207

81749

97075

4146

11350

5691

4108

11530

28664

6822

14888

20579

25359

33552

Město Sezemice – odbor finanční
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
Pro roky 2013–2017 je uvedeno plnění rozpočtu k 31.12., pro rok 2018 schválený návrh rozpočtu.
Odchylky v součtech v řádu jednotek jsou způsobené zaokrouhlováním hodnot.
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•

Přehled dotací na investiční akce:

4213
4213
4213
4122
4122
4122
4216
4216
4216
4222
4222
4222

2013

4) DOTAC
E
4213
4216
4216
4122
4122
4122
4122

Ukazatel
Dotace na zateplení MŠ - EU
Dotace na víceúčelový stroj
Dotace na zateplení MŠ
Pro ZŠ – rozvoj komunálních dovedností
Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor
Lesní hospodářství

Poskytnuto
273.359,14
2.104.430,00
2.542.675,54
284.256,46
13.330,00
110.053,00
14.244,00

Použito
273.359,14
2.104.430,00
2.542.675,54
284.256,46
13.330,00
110.053,00
14.244,00

MŽP – doplatek zateplení ZŠ
SFDI – chodník Lukovna
Celkem 4213
KÚ - na opravu čp. 92 Husovo nám.
KÚ - dotace na správu lesa
Celkem 4122
MZe - dotace na altán
MŽP – zateplení objektů ZŠ doplatek
Celkem 4216
KÚ - dotace na komunikaci Počaply
KÚ - dotace na PD kanalizace Počaply
Celkem 4222

8) DOTACE Ukazatel
4116
Ukazatel

E
4213
4216
4122

Dotace na varovný systém
Dotace na varovný systém
Dotace na opravu pomníku Jana Husa

4122
4122
4122
4222

Poskytnuto

Použito

161.135,35
2.739.300,95
30.000,00

161.135,35
2.739.300,95
30.000,00

Dotace výměna oken čp. 92

100.000,00

100.000,00

Dotace na informační tabule
Hasičský záchranný sbor
Investiční dotace – dětská hřiště

30.000,00
24.579,00
120.000,00

30.000,00
24.579,00
120.000,00

4116
4213
4122
4216
4222
4222
4222

•

2015

6) DOTACE
4113
4116
4116
4116
4116
4213
4213
4213
4122
4122
4122
4122
4122
4122
4216
4216
4216

Ukazatel
SFDI – oprava cyklostezek
Dotace VISK 3 – městská knihovna
Průtoková dotace pro ZŠ - vzdělávání
Příspěvek na plán lesního hospodářství
Celkem 4116
MŽP – doplatek varovný systém
SFDI – cyklostezka Počaply-Sezemice
Celkem 4213
Dotace na opravu pomníku K. Bezdíčka
Dotace statické zajištění čp. 92
Dotace na pietní vzpomínkový den
Hasičský záchranný sbor
Dotace na vydání publikace
Celkem 4122
Dotace VISK 3
MŽP – zateplení objektů ZŠ
Celkem 4216

Poskytnuto
1.613.999,62
65.000,00
561.229,00
22.782,00
1.212.959,00
670.505,06
1.421.488,27
2.091.993,33
40.000,00
130.000,00
20.000,00
57.726,00
15.000,00
262.726,00
93.000,00
11.398.586,49
11.491.586,49

8.914,64
3.271.999,88
3.280.914,52
50.000,00
28.920,00
78.920,00
104.600,00
151.549,04
256.149,04
700.000,00
210.000,00
910.000,00

2017

2014

5) DOTAC

8.914,64
3.271.999,88
3.280.914,52
50.000,00
28.920,00
78.920,00
104.600,00
151.549,04
256.149,04
700.000,00
210.000,00
910.000,00

Dotace na činnost jednotky hasičů
Rekonstrukce čp. 92
Celkem 4116
SFDI – chodník Družstevní
MK – oprava střechy čp. 92
MPO – výměna svítidel VO
KÚ – workoutové hřiště ZŠ
KÚ - dotace na PD kanalizace Kladina
KÚ – dýchací přístroj hasiči
Celkem 4222

Poskytnuto
40.955,00
250.000,00
290.955,00
801.000,00
100.000,00
725.433,00
100.000,00
250.000,00
30.000,00
380.000,00

Použito
40.955,00
250.000,00
290.955,00
801.000,00
100.000,00
725.433,00
100.000,00
0,00
30.000,00
130.000,00

Finanční majetek obce

Město Sezemice je vlastníkem akcií u společnosti VAK, a.s. Pardubice, ČSAD BUS Chrudim (v roce
2018 budou akcie prodány), Česká spořitelna, a.s. Pardubice v celkové hodnotě 41.112 tis. Kč.

Použito
1.613.999,62
65.000,00
561.229,00
22.782,00
1.212.959,00
670.505,06
1.421.488,27
2.091.993,33
40.000,00
130.000,00
20.000,00
57.726,00
15.000,00
262.726,00
93.000,00
11.398.586,49
11.491.586,46

•

Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání

Město spravovalo k 31.12.2017 nemovitý majetek (budovy, stavby a pozemky) v celkové hodnotě
356.265 tis. Kč.
Majetek je z části pronajímán ke komerčním a bytovým účelům. Další část majetku spravuje město
samo (obecní domy, knihovna, městský úřad, městská policie). Příspěvkové organizace základní a
mateřská škola mají majetek svěřený do správy.

•

Vlastní hospodářská činnost obce

Město má několik živnostenských oprávnění pro hospodářskou činnost související s činností oddělení
technických služeb (např. zednictví, zámečnictví, vodoinstalatérství, malířství aj.). V souvislosti
s hospodářskou činností je plátcem DPH. Hospodářskou činnost město provozuje v minimální míře.

2016

7) DOTAC Ukazatel
E

Poskytnuto

Použito
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•

Ekonomické výsledky hospodaření zřizovaných organizací

Příspěvkové organizace Základní škola Sezemice, okres Pardubice, a Mateřská škola Pohádka,
Sezemice, hospodaří částečně z příspěvku svého zřizovatele, kterým je město Sezemice. Za období
5 let vždy skončilo jejich hospodaření kladným hospodářským výsledkem.
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9) BEZPEČNOST
•

2014
2015
2016
2017

Řízení krizových situací (krizový plán, povodňový plán)

Pro řízení krizových situací má město Sezemice zřízen krizový štáb, v jehož čele stojí starosta města.
Pro případ povodní má město Sezemice zpracovaný digitální protipovodňový plán města
Sezemice. Povodňový plán města Sezemice je základním dokumentem pro řízení ochrany
před povodněmi ve správním území města, řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění
povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území města a
zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností
při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise města Sezemice.
Povodňový plán slouží při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného
systému a slouží při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace.
Povodňový plán města Sezemice se skládá ze tří částí, a to z části textové (která se dále dělí na část
úvodní, věcnou, a organizační), grafické a příloh. Pro vlastní ochranu před povodní je nejdůležitější
organizační část, která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, a přílohová
část, obsahující jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi.
Povodňový plán je vytvářen s vazbou na systém POVIS.

•

•

Rizika živelních pohrom a jejich předcházení

veřejný Majetkové
přestupky
3
0
2

Ze skladby přestupků řešených Městskou policií Sezemice lze dovodit, že přestupky na úseku
veřejného pořádku a přestupky proti majetku jsou páchány v poměrně nízké míře a bezpečnost osob
a majetku je v současné době na dobré úrovni. Městská policie zejména řešila přestupky na úseku
silničního provozu – rychlost. Ze stejné skladby lze dovodit, že hlavní bezpečnostní zátěží pro občany
města je v současnosti vysoká hustota a nerespektování pravidel silničního provozu.

Začlenění do integrovaného záchranného systému

•

Počet skutečností řešených Komisí pro projednávání přestupků města
Sezemice

Přestupky na územním obvodu města Sezemice
Přestupky řešené Komisí pro projednávání přestupků města Sezemice
Počet došlých Počet
přestupků
Počet
vyřízených
Rok
přestupků
/ nevyřízených
přestupků
obvinění
z minulého roku
2013
39
5
24
2014
27
20
29
2015
21
18
30
2016
22
9
22
2017
47
9
24

Varování obyvatel před nebezpečím (zejména živelním)

Varování obyvatel v Sezemicích a přisloučených obcích je možno provést pomocí nového
bezdrátového rozhlasu, který byl pořízen v rámci protipovodňových opatření.

•

Přestupky řešené městskou policií a PČR
Počet přestupků řešených v katastru města Sezemice
Rok
Policie ČR
Městská policie Sezemice
Z toho
Celkem
pořádek
2015
25
334
26
2016
44
330
25
2017
73
124
17

Město Sezemice zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Sezemice, která je začleněna
do Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.
Město Sezemice zřídilo též Městskou policii Sezemice, která je ostatní složkou Integrovaného
záchranného systému. Její síly a prostředky jsou na základě smlouvy s Hasičským záchranným
sborem začleněny do prostředků krizového plánu Pardubického kraje.

•

12,4
7,9
11,1
11,4

Městská policie Sezemice se v souladu se zákonem o obecní policii podílí na prevenci kriminality
v obci. Formou prevence je především vlastní přítomnost městské policie ve městě a besedy
s občany. Nejčastěji je cílem primární a sekundární prevence předškolní a školní mládeže. Témata
přednášek jsou: obecná kriminalita a právní vědomí, prevence šikany, drogová problematika, trestní
odpovědnost mládeže, zábavná pyrotechnika. Dále se strážníci v rámci prevence zaměřují na seniory
formou pravidelných setkání. Výraznou preventivní funkci plní též městský kamerový systém.

Město Sezemice nepatří do oblasti se zvýšeným rizikem živelných pohrom. Přesto ale nelze vyloučit
možnost následujících živelných pohrom: povodeň na řece Labi, Loučné, Zadní Lodrantce,
Bohumilečském a Ředickém potoce, přívalové deště spojené s bouřkou a hromobitím, vichřice, pád
letadla a podobné události. Město Sezemice má k dispozici záplavové mapy pro 5letou, 20letou a
100letou povodeň. Nejvíce ohrožených povodní je několik domů v Dražkově.

•

45
29
41
43

Míra kriminality (podíl trestných činů na 1 000 obyvatel)
Statistika vývoje kriminality v katastrálním území města Sezemice
Rok
Počet trestných činů celkem
Počet trestných činů na 1000 obyvatel
2009
34
9,8
2010
46
13,1
2011
40
11,3
2012
40
11,2
2013
42
11,6

Uložené
pokuty
0
2000
2500
4000
5000
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Přestupky řešené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro jiné obce

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy
Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou
reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech
týkajících se kompetencí obcí. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a
obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR. Město Sezemice přistoupilo do Svazu města
a obcí ČR počátkem roku 2017.
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která
sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit
především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové
určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů,
prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel
a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu
i krajů v ČR. Město Sezemice přistoupilo do Svazu města a obcí ČR počátkem roku 2017.
Náklady a přínosy zapojení obce do jednotlivých organizací

Přestupky řešené Komisí pro projednávání přestupků města Sezemice
Počet došlých Počet
přestupků
Počet
vyřízených Uložené
přestupků
/ nevyřízených
Rok
přestupků
pokuty
obvinění
z minulého roku
2017
54
0
17
3000
Komise pro projednávání přestupků města Sezemice řeší tyto přestupky:
• Přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
• Přestupky proti veřejnému pořádku.
• Přestupky proti občanskému soužití.
• Přestupky proti majetku.

•

10) VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY
•

Svazek obcí Loučná:

Město Sezemice hradí roční členský příspěvek ve výši 10 Kč za 1 obyvatele (cca za rok 38 tis. Kč).
V roce 2017 činily příjmy svazku 975.447,48 Kč. Část příjmů (52 %) byly příspěvky od obcí (483.911,89
Kč, z toho členské příspěvky 198.345 Kč) a část příjmů (48%) tvořily dotace kraje (460.000 Kč).
Výdaje v roce 2017 byly ve výši 925.734,32 Kč. Šlo především o výdaje na komunální služby
(212.288,74 Kč) a výdaje na veřejnou zeleň, které byly hrazeny z dotace “Úpravy center obcí“
(679 251,58 Kč)

Členství obce v organizacích a sdruženích

Město Sezemice je členem:
• Svazku obcí Loučná,
• spolku MAS Regionu Kunětické hory, z. s.
• svazku Hradubická Labská.
• Svazu měst a obcí (SMO)
• Sdružení místních samospráv (SMS).
Sdružení obcí Svazek obcí Loučná vzniklo v roce 1999 a v současné době slučuje již 13 obcí
nacházejících se východně od krajského města Pardubice. Svazek obcí Loučná byl založen s cílem
chránit a prosazovat společné zájmy obcí, spolupracovat při obnově a rozvoji venkova. Město
Sezemice je centrem území svazku. Sídlo svazku je v budově Městského úřad Sezemice na adrese
Husovo náměstí 790, Sezemice. Předsedou svazku je starosta města Sezemice.
Podobnou historii jako Svazek obcí Loučná má i Svazek obcí pod Kunětickou horou. Vzhledem k tomu,
že svazky vzájemně sousedí, mají společné cíle, leží na jasně identifikovatelném území, založily roku
2005 místní akční skupinu MAS Kunětická hora s právním statutem občanského sdružení. Vznikl tak
jeden přirozený celek, který má zájem společně spolupracovat na rozvoji cestovního ruchu (např.
budování sítí cyklotras), rozvoji infrastruktury (rozvoj silnic, budování kanalizace atd.), rozvoji obcí a
ekonomického růstu a v neposlední řadě mají zájem na ochraně životního prostředí a kulturních
památek. Od roku 2014 je právní statut změněn na zapsaný spolek a došlo i ke změně názvu na MAS
Region Kunětické hory, z. s. Členy spolku jsou oba zakládající svazky obcí, obec Opatovice
nad Labem, dále některé základní a mateřské školy v regionu, podnikatelé a spolky. Sídlo a také
kancelář MAS Regionu Kunětické hory, z. s. je v budově Městského úřadu Sezemice. Předsedou
spolku je v současné době starosta obce Dříteč.
Dobrovolný svazek obcí Hradubická - Labská byl založen na jaře roku 2012 za účelem realizace
cyklostezky, která by propojila Hradec Králové a Pardubice. Hlavní náplní jeho činnosti je získání
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu, výkup pozemků a následně pak realizace
stavby. Svazek v současné době sdružuje 12 obcí, po jejichž katastrech plánovaná cyklostezka
povede. Město Sezemice do tohoto svazku vstoupilo v prosinci roku 2017. Vstupem města Sezemice
do tohoto DSO se otevřela možnost rozšíření předmětu činnosti svazku na cyklostezku Dříteč –
Dražkov – Lukovna – Sezemice.

•

Svazek pro město:

dotaci na mobiliář ve výši 10 tis. Kč,
dotaci na opravu informačních tabulí ve výši 30 tis. Kč,
dotaci na regeneraci obcí ve výši 100 tis. Kč,
dotaci na soubory projektových dokumentací pro cyklostezku ve výši 117 tis. Kč,
dotaci na akci “Úpravy center obcí“ ve výši 54 tis. Kč,
dotaci na infopointy ve výši 46 tis. Kč,
dotaci na kamerový systém ve výši 45 tis. Kč.

•

MAS Region Kunětické hory:

Město Sezemice hradí roční členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč.
Záměr MAS Region Kunětické hory je postaven tak, aby jeho výsledky přirozeně doplňovaly
a navazovaly na již realizované akce a záměry daného území (obecní, krajské, soukromé), dle
současné realizované politiky a dotačních programů.
MAS mimo jiné mají možnost využít dotační prostředky z EU, které jsou určeny subjektům z jejich
území.
Město Sezemice v roce 2018 získalo prostřednictví MAS Regionu Kunětické hory dotační prostředky
na rekonstrukci a dobudování chodníků v Dražkově a ve Veské na bezbariérové chodníky - investiční
akce „Chodník Dražkov – I. část“ a „Chodník Veská – I. část“
Svazek obcí Hradubická Labská
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Město Sezemice hradí roční členský příspěvek ve výši 15 tis. Kč.
Město vstupovalo do svazku s cílem realizace cyklostezky Sezemice – Dříteč, která by navazovala
na cyklostezku z Pardubic do Hradce Králové.

•

Svaz měst a obcí ČR

Město Sezemice hradí roční členský příspěvek ve výši 11 tis. Kč.
Přínosem členství pro město jsou bezplatné informace a poradenská činnost, vzdělávání zastupitelů
a pracovníků místních samospráv, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, SMO ČR je
připomínkovým místem k návrhům zákonů a prováděcích právních předpisů, obhajuje zájmy místních
samospráv, atd.

•

Sdružení místních samospráv ČR

Město Sezemice hradí roční členský příspěvek ve výši 6 tis. Kč.
Přínosem členství pro město jsou bezplatné informace a poradenská činnost, dotační poradna, krizová
poradna, právní poradna, pomáhají obcím s GDPR, s veřejnými zakázkami atd.
Město Sezemice má se Sdružením místních samospráv ČR uzavřenou smlouvu, podle které sdružení
pro město zajišťuje činnosti pověřence v souladu s nařízením EP.

•

Partnerské obce a regiony v ČR, v zahraničí

Město Sezemice nemá v České republice uzavřenu partnerskou smlouvu se žádným městem nebo
obcí, neformální vztah je udržován s obcí Sezemice na Mladoboleslavsku a obcí Velké Žernoseky
u Ústí nad Labem.
V zahraničí má město uzavřenu partnerskou smlouvu s městem Neuville Saint Vaast ve Francii
(v posledních 6 letech bez aktivit obou partnerů) a hledáme partnerské město v Prešovském kraji
ve Slovenské republice.
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SWOT ANALÝZY A PRIORITY JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ
1) SWOT ANALÝZA „OBYVATELSTVO“

3) SWOT ANALÝZA „ÚZEMÍ“

Slabé stránky:

Silné stránky:

Slabé stránky:

Silné stránky:

Zapomenuté tradice

Existence průmyslové zóny

Monokulturní zemědělství

Potenciál území

Špatná propagace města

Existence turistických cílů

Nedostatek zeleně ve volné krajině

Nedokončená síť cyklostezek

Dostatečné kulturní a sportovní vyžití

Absence koordinace společenských aktivit

Dopravní obslužnost Sezemic

Pozemky v rozvojových plochách většinou
v soukromém vlastnictví

Řeky, rovina, vazba na velké
město
Rozvojové plochy na horších orných půdách

Dopravní obslužnost přisloučených obcí

ZŠ, MŠ

Málo sportovních ploch

Byty pro seniory

Špatné využití stávajících sportovních ploch

Spolky

Nedostatek parkovacích míst

Různorodost mimoškolní činnosti

Špatný informační systém

Cyklostezky

Chybí centrum

Absence sociálně slabších vrstev

Město nevlastní pozemky na
rozvoj vybavenosti a infrastruktury
Nevyužitý potenciál území
-

-

Řeky, rovina (cykloturistika)
Agroturistika, historie
Přírodní koupaliště

-

Dostatek vodních zdrojů
Udržovaná tradice zemědělství
- Rovinatý terén
- Většina půdy obhospodařována
Podíl na vlastnictví pozemků v rozvojových
plochách města
Rezerva v ÚP pro řešení dopravy

Dostatek rozvojových ploch pro bydlení

Příležitosti:

Hrozby:

Dotace

Legislativa
Politika ČNB (nepředvídatelnost)

Příležitosti:

Hrozby:

Obchvat města

Rozvoj informačních technologií

Nedostatek rozvojových ploch v okolních
obcích, městech

Rozvoj průmyslové zóny

Centralizace

Blízkost krajského města

Blízkost velkého města

Ekonomika státu
Živelné pohromy

Dotace
Ekonomická recese

4) PRIORITY MĚSTA „ÚZEMÍ“
•
•
•
•
•

2) PRIORITY MĚSTA „OBYVATELSTVO“
Sezemice – sportovně společenské město, sebevědomé město, pospolité město
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace projektu „Mlynářka“
Vybudovat centrální prostor města
Obnova tradic (řemeslné trhy, …)
Dokončit síť cyklostezek
Spolupráce spolků, oddílů a dalších aktivit
Udržovat bezpečnost
Aktualizace a modernizace informačního systému města
informační centrum
Rozšíření sportovišť
Partnerské město
Propagace města

Koncepce a realizace sítě cyklostezek a cyklotras, naučných stezek (zajímavosti)
Vytvořit koncepci plošného uspořádání sportovišť a míst pro relaxaci
Vytipování plochy pro přírodní koupaliště
Koncepce zeleně ve volné krajině (remízky, aleje, stromořadí, zalesnění)
Vytvořit koncepci plošného uspořádání odpadového hospodářství
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5) SWOT ANALÝZA „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

7) SWOT ANALÝZA „INFRASTRUKTURA“

Slabé stránky:

Silné stránky:

Slabé stránky:

Silné stránky:

Odvod dešťových vod do kanalizace

Systém odpadového hospodářství

Varovný systém

Chybí kvalifikovaný pracovník na údržbu
zeleně

Projekt „Mlynářka“

Vlastnictví kanalizační sítě (v části) městem
a její stáří
Zastaralé kabelové vedení VO

Recyklace (nízká) dešťových vod

Absence významného zdroje znečištění
ovzduší a vod, půdy

Absence vlastního sběrného dvora

Potenciál vodních toků a ploch – akvadukty

Složení technické skupiny

Absence zeleně ve volné krajině (remízky,
aleje, stromořadí)

Rozsáhlá a různorodá městská zeleň

Nedostatek vhodných pozemků ve
vlastnictví města

Neucelená síť pěších tras
chybí vazba na zajímavosti
přírodního charakteru
Údržba městské zeleně
-

Nedostatek parkovacích ploch

Motivace občanů ze strany města – odpady

Urbanismus zastavěné části města

Myslivci, zahrádkáři, skauti, …

Systém odpadového hospodářství
Kamerový systém
Velké pokrytí území města technickou
infrastrukturou
Dopravní obslužnost
Dosažitelnost firem na realizace investic
města

Rozpočet

Téměř neexistence černých skládek

Počet obyvatel
Zastaralá technika

Nedisciplinovaní pejskaři
Příležitosti:

Hrozby:

Dotace

Nebezpečí černých skládek

Blízkost krajského města
- odpady
Obchvat

Příležitosti

Hrozby:

Úbytek vod (povrchové, spodní)

Obchvat Sezemic

Klimatické změny

Intenzita dopravy v zastavěném území

Dotace

Nárůst dopravy, nárůst počtu aut

Blízkost krajského města

Legislativa

Sucho

D35 bez obchvatu

Trendy v zemědělství
Legislativa (veřejná technická infrastruktura)

Průjezdné komunikace I., II. a III. třídy

Monokulturní zemědělství

Volby
Nedostatek odborných uchazečů o
zaměstnání

6) PRIORITY MĚSTA „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Sezemice – místo pro život, Čisté a krásné Sezemice, Upravené Sezemice
•
•
•
•
•
•
•

8) PRIORITY MĚSTA „INFRASTRUKTURA“

Zřídit místo městského zahradníka
a. Realizace projektu „Park Mlynářka“
b. Přírodní biotopové koupaliště
Dobudovat síť pěších tras (stezek) ve vazbě na zajímavosti města
Doplnit zeleň ve volné přírodě
Další rozvoj odpadového hospodářství – městský sběrný dvůr
Recyklace dešťových vod – jímky u městských objektů – koncepce nakládaní
s dešťovými vodami v Sezemicích

•
•
•
•
•
•
•

1a.
Pravidelné investice do stávající technické infrastruktury
1b.
Pravidelné investice do místních a účelových komunikací
Změna personální politiky (motivace zaměstnanců, a to především TS)
Obnova technického vybavení (stroje, vozový park)
Vytvořit koncepci parkování
Dobudování cyklostezek – plán investic
Jednání s VaKem - vkládání majetku

37
ZPĚT OBSAH

Název projektu: Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334

9) SWOT ANALÝZA „VYBAVENOST“

11) SWOT ANALÝZA „HOSPODÁŘSTVÍ“

Slabé stránky:

Silné stránky:

Malé množství dětských hřišť
• Pro děti školního věku žádné
Cyklostezky
Nedostatek krytých sportovišť, a to i malých
Vztahy mezi městem a ZŠ „na bodu mrazu“
Chybí centrální prostor
Doprava přes centrum
Špatné zázemí a vybavení sálu
Nejednotný informační systém
Propagace města
Chybí člověk na p.r. a propagaci města
Nejednotný mobiliář

Zájem samosprávy o vybudování nových
cyklostezek
Prázdné objekty města
Venkovní sportoviště v areálu školy
Projekt „Mlynářka“
Byty pro seniory
Projekt na sociální byty
Dostatečná kapacita ZŠ a MŠ
Rozmanitost kroužků a obecně zájmové
činnosti pro děti
Dostatečná kapacita služeb
Kulturní akce
• Jejich propagace
Knihovna

Příležitosti:

Hrozby:

Dotace
Blízkost krajského města
• Doprava
• Služby
• Zdravotnictví

Stárnutí populace
Systém zdravotnictví a sociálních služeb
Volby, a to především komunální

Slabá stránka:
Dopravní obslužnost přisloučených obcí
Nedostatek parkovacích míst
On-line komunikace s úřadem
Informační systém města – především
komunikace s podnikateli
Nedostatečná síť (cyklo)stezek
Propagace města

Silná stránka:
Přebytkový rozpočet
Úspěšnost v získávání dotací
Plynulý růst obyvatel
Zajímavosti města
Spokojenost podnikatelů
- S komunikací s úřadem
- S pronájmy, podmínkami
- S nabídkou služeb ve městě
Fungující průmyslová zóna
- Volné rozvojové plochy
Dostatečná občanská vybavenost

Příležitosti
Obchvat města
Dotace
Blízkost krajského města

Hrozby:
Konkurence služeb
Legislativa
Klimatické změny
Politická situace
- Stát (např. změny podmínek dotací,
legislativní změny)
- Kraj – špatná dopravní infrastruktura

12) PRIORITY MĚSTA „HOSPODÁŘSTVÍ“
Sezemice – bezpečné a vstřícné město pro občany

10) PRIORITY MĚSTA „VYBAVENOST“

•
•
•
•

Sezemice – město sportu, kultury a vzdělání
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmapování využití stávajících objektů, sportovních a kulturních zařízení veřejností (sport,
kroužky, kultura)
Realizace projektu „Mlynářka“
Nutnost koordinace p.r. a propagace města
Zmodernizovat (zaktualizovat) informační systém města
Doplnit síť cyklostezek a cyklotras, a to i ve městě
Opravit a dobudovat zázemí sálu
Koncepce dětských hřišť a odpočinkových zón a jejich následná realizace, případně oprava
nebo zrušení
Projekt „sociální byty“ pro Sezemáky
Sjednotit mobiliář ve městě

•
•

Vybudovat síť (cyklo)stezek
Zajistit dostatek parkovacích míst
Zlepšit dopravní obslužnost přisloučených obcí
Zkvalitnění systému informací (informačního systému města – patří sem i značení ulic,
zajímavostí, informační tabule, atd.)
Nastavit on-line komunikaci úřad – občan, úřad – podnikatel
Zlepšit propagaci města

38
ZPĚT OBSAH

Název projektu: Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334

13) SWOT ANALÝZA „SPRÁVA MĚSTA“
Slabá stránka:
Nekvalifikovaní zájemci o zaměstnání
Nejednotná informovanost vůči veřejnosti
Nejednotný, neúplný informační systém
města
Nedostatek strážníků vzhledem k rozsahu
služby.
Přebytkové hospodaření (nevyužití
finančních prostředků na plánované akce)
Volební rok
Velká územní působnost MP (veřejnoprávní
smlouvy)
Partnerské zahraniční město

Příležitosti
(De)Centralizace státní správy
Dotace
Blízkost krajského města
Dopravní obslužnost
Členství ve svazcích
Politika ČNB
Blízkost složek IZS
Územní pracoviště Policie ČR

14) PRIORITY MĚSTA „SPRÁVA MĚSTA“
Sezemice – bezpečné a vstřícné město pro občany

Silná stránka:
Přiblížení státní správy občanům
Městská policie Sezemice
JSDH Sezemice – JPO 3, velká členská
základna spolku Hasiči, mládež
Aktivní politika obce k rozvoji (dotace,
vzdělávání)
Pozitivní přístup k občanům
Členství města ve svazcích, dobrá
spolupráce
Přebytkové hospodaření (navyšování
rezervy na plánované akce)
Smlouva se složkami IZS
Materiální vybavenost MP
Základní škola, mateřská škola
s dostatečnou kapacitou
Byty pro seniory
Pozitivní sociální politika (příspěvek
seniorům na obědy a dopravu)
Hrozby:
Nízká nezaměstnanost
(De)Centralizace státní správy
Podfinancovaná státní správa
Legislativa v oblasti personální
Zvyšování spoluúčasti na dotacích
Změna politiky ČNB
Politická změna
Blízkost velkých aglomerací z hlediska
bezpečnosti
Dopravní zátěž z hlediska bezpečnosti
Zrušení územního pracoviště Policie ČR

•

•

•
•

Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „Spokojený občan“:
o Dokončit a udržovat projekty „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě
Sezemice“ a „Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích“.
o Vytvořit centrální bod pro soustředění a výstup informací z města.
Soustředit se na motivační programy pro zaměstnance města a průběžně je aktualizovat.
o Doplnění početního stavu strážníků MP Sezemice (zvýšení bezpečnosti ve městě
Sezemice).
o Motivace zaměstnanců města.
Efektivní plánování oprav a investičních akcí.
Získat partnerské město pro spolupráci.
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