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Plán  odpadového  hospodářství  Města  Sezemice  je  zpracován  na  základě  §  44  zákona  č. 
185/2001  ve  znění  zákona  č.  106/2005  Sb.,  jež  ukládá  zpracovat  plán  původcům,  kteří 
produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.
Protože  došlo  ke  změnám  některých  podmínek,  na  základě  kterých  byl  původní  plán 
vyhotoven,  je  zpracován  tento  plán  OH.  Oproti  původnímu  plánu  OH  byl  v roce  2006 
zaveden  pytlový  svoz  odpadů.  V souvislosti  s tím  vznikla  potřeba  vyhodnotit  výsledky 
zavedení  pytlového svozu odpadů a celkové výsledky dosažené v roce 2007 v odpadovém 
hospodářství a v návaznosti na tyto výsledky stanovit nové cíle, kterých je třeba dosáhnout 
v roce 2010.  Dále je třeba reagovat na některé změny v legislativě. 

Účelem plánu odpadového hospodářství Města Sezemice je v souladu s principy udržitelného 
rozvoje, povinnostmi zákona a s cíli POH ČR v návaznosti na cíle POH Pardubického kraje 
stanovit:

• výhled pro systém odpadového hospodářství obce  na období nejméně 5 let,
• cíle  a  opatření  pro  předcházení  vzniku  odpadů,  omezování  jejich  množství  a 

nebezpečných vlastností,
• opatření pro splnění cílů závazné části  POH Pardubického kraje ve způsobech využití  

odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři,
• podmínky pro realizaci navrženého systému OH Města Sezemice,
• způsob organizačního a informačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství Města  

Sezemice
• ekonomickou  optimalizaci  nakládání  s odpady  v oblasti  územní  působnosti  Města 

Sezemice,
• způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo,
• postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje.

C. Působnost a doba platnosti změny POH Města Sezemice 

Plán odpadového hospodářství Města Sezemice, resp. jeho změna, je vypracována na dobu 5 
let, v souladu s § 44, odst. 3 zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy do roku 
2013.
Zpracování plánu bylo zahájeno v březnu 2008 a návrh plánu byl dokončen v dubnu 2008, 
přičemž termín odevzdání  návrhu POH je stanoven zákonem do tří měsíců od zpracování 
POH.
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D. Identifikační údaje Města Sezemice

Název:                      Město Sezemice

Adresa:                     Husovo náměstí 790, 533 04  Sezemice

Statutární zástupce:  Bohuslav Kopecký, starosta města

Sídlo:                        Sezemice, Husovo náměstí 790

IČO:                          00 27 42 41

Bankovní spojení:     Česká spořitelna a. s., pobočka Sezemice
                                  č. ú.: 19 – 1205462369/0800

E-mail:                       podatelna@sezemice.cz

Název kraje:              Pardubický kraj

E. Údaje o zpracovateli projetu

E. 1. Zpracovatel projektu:   
                                    Fejtová Petra 
                                    Městský úřad Sezemice                                     
                                    Odbor správy majetku a ŽP                                   
                                    Husovo náměstí 790                                       
                                    533 04  Sezemice
Tel.:                            466 741 020  
E – mail:                    spravamajetku@sezemice.cz      

E. 2. 1. Členové řídícího týmu:
1.konzultant:   Josef Ruml, fa FLOR s.r.o., Sezemice, Areál Labská
2.konzultant:   Václav Ruml – sběrný dvůr, fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti 

nakládání s odpady, Sezemice, Malá 296
3.konzultant:   Tomáš Hodek, občanské sdružení EKODOMOV Kutná Hora

E. 2. 2. další členové realizačního týmu: 
Simona Doktorová, ref. Odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Sezemice
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F.  Přehled  druhů  a  kategorií  produkovaných  odpadů,  způsoby  nakládání  s nimi  a 
způsob jejich využití nebo odstranění

Komentář:
Níže uvedené údaje jsou skutečné údaje o produkci odpadů Města Sezemice.  

F.1 Produkce
Tabulka č. 4.1.1 – Celková produkce odpadů Města Sezemice v období 2005 - 2007 

Kat. 
číslo 
odpadu

Název druhu odpadu Kate
-
gorie 
odpa
du

Produkce
[t/rok]

                                 

Změna produkce
[%]

Měrná
produkce 

v roce 
2006

[kg/obyv]*

2004 2005 2006 2007 04/0
5

05/0
6

06/0
7

20010
1

Papír a lepenka O 59,90
5

100,063 136,942 339,433 167 136,
8

247,
8

42,97

20010
2

Sklo O 72,47 52,28 84,57 75,093 72,1 161,
8

93,8 26,53

20013
9

Plast O 78,89
5

67,862 80,026 42,0035 86 117,
9

52,5 25,11

20014
0

Kovy O 98,87 288,683
5

101,653
5

1,901 291,
9

35,5 249,
4

31,89

20030
1

Směs.kom.odpad O 364,2
6

347,32 363,281 397,962
5

95,3 104,
6

109,
5

113,99

20020
1

Biologický odpad O 8,12 68,55 166,624 155,645 844,
2

243 93,4 52,28

20030
7

Objemný odpad O 32,91 45,418 51,851 95,823 138 114,
2

184,
8

16,27

20013
8

Dřevo neuvedené 
pod 200137

O 1,09

20013
3

Baterie a  
akumulátory

N 2,181 3,064 1,897 0,236 140,
5

61,9 12,4 0,59

20012
3

Vyřaz.zařízení N 2,595 2,731 0,88 105,
2

32,2 0,27

20013
5

Vyřaz. el. zařízení N 2,365 0,539 0,17

20013
6

Vyřaz. el. zařízení N 1,218 0,04 3,3 0,01

20012
7

Barvy,lepidla N 1,413 2,852 1,597 1,623 201,
8

56 101,
6

0,5

20012
1

Zářivky N 0,005 0,008 0,087 0,0015 160 1087 1,7 0,03

13020
5

Nechl.min.motorové
, přev. a mazací  
oleje

N 0,032 0,15 0,077 0,0485 468,
7

51,3 63 0,02

16060
1

Olov. akumulátory N 0,369

15011
0

Obaly s obsahem 
nebezpeč. látek

N 0,131 0,128 0,236 1,695 97,7 184,
4

718,
2

0,07

15020 Absorpční činidla,  N 0,01 0,037 0,003
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2 filtr. materiály
15010
2

Plastové obaly O 1,5

16010
3

Pneumatiky O 0,495 3,82 2,422 3,909 771,
7

63,4 161,
4

0,76

17020
1

Dřevo O 0,12

17010
2

Cihly O 56,833 17,83

17020
3

Plast ze staveb. O 0,018

17040
5

Železo a ocel O 0,89 251,614 0,28

17090
4

Směsné stavební a  
demolič. odpady

O 0,7 46,063 0,22

Zdroj dat: Evidence odpadů města Sezemice
*vztaženo k počtu obyvatel obce v daném roce

Komentář:
V roce 2006 došlo ke změně právní formy firmy Václav Ruml – sdružení fyzických osob, která  
se transformovala do akciové společnosti RUML CZ a.s. a která rozšířila spektrum svého  
podnikání v nakládání s odpady o nakládání  s autovraky v areálu Choteč. Původně umístěný 
sběrný  dvůr  v  Dukelské  ulici  byl  přemístěn  do  areálu  Choteč,  kde  byl  zahájen  i  provoz  
střediska pro nakládání s autovraky. Protože v popisovaném období došlo k nepřiměřenému 
nárůstu objemného odpadu a odpadu přímo a nepřímo souvisejícího s odpadem z autovraků a  
dále  i  stavebních  odpadů a zároveň k  poklesu  některých  vytříděných  složek  komunálního 
odpadu, rozhodlo se Město Sezemice v září 2007 s firmou RUML CZ a.s. ukončit spolupráci.  
Pan Václav Ruml st. opět provozuje sběrný dvůr v Dukelské ulici.
U odpadu 200140 kovy došlo v roce 2007 k přesunu pod katalogové číslo 170405 Železo a 
ocel. To způsobilo diferenci ve vykazovaném množství těchto odpadů.

Tabulka č.  4.1.2  – Celková produkce komunálních odpadů Města Sezemice v období 
2001 - 2004 

Kat. 
číslo 
odpadu

Název druhu 
odpadu

Kate-
gorie 
odpad
u

Produkce
[t/rok]

Změna produkce
[%]

Měrná
produkce 

v roce 
2006

[kg/obyv]*
2004 2005 2006 2007 04/0

5
05/0
6

06/0
7

20010
1

Papír a lepenka O 59,90
5

100,063 136,942 339,433 167 136,
8

247,
8

42,97

20010
2

Sklo O 72,47 52,28 84,57 75,093 72,1 161,
8

93,8 26,53

20013
9

Plast O 78,89
5

67,862 80,026 42,0035 86 117,
9

52,5 25,11

20014
0

Kovy O 98,87 288,683
5

101,653
5

1,901 291,
9

35,5 249,
4

31,89
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20030
1

Směs.kom.odpa
d

O 364,2
6

347,32 363,281 397,962
5

95,3 104,
6

109,
5

113,99

20020
1

Biologický 
odpad

O 8,12 68,55 166,624 155,645 844,
2

243 93,4 52,28

20030
7

Objemný odpad O 32,91 45,418 51,851 95,823 138 114,
2

184,
8

16,27

20013
8

Dřevo 
neuvedené pod 
200137

O 1,09

20013
3

Baterie a 
akumulátory

N 2,181 3,064 1,897 0,236 140,
5

61,9 12,4 0,59

20012
3

Vyřaz.zařízení N 2,595 2,731 0,88 105,
2

32,2 0,27

20013
5

Vyřaz. el.  
zařízení

N 2,365 0,539 0,17

20013
6

Vyřaz. el.  
zařízení

N 1,218 0,04 3,3 0,01

20012
7

Barvy,lepidla N 1,413 2,852 1,597 1,623 201,
8

56 101,
6

0,5

20012
1

Zářivky N 0,005 0,008 0,087 0,0015 160 1087 1,7 0,03

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice
*vztaženo k počtu obyvatel obce v daném roce

Komentář:
Viz tabulka 4.1.1.

Tabulka č. 4.1.3 – Celková produkce nebezpečných odpadů Města Sezemice v období 
2004 - 2007 

Kat. 
číslo 
odpadu

Název druhu odpadu Kate-
gorie 
odpa
-du

Produkce
[t/rok]

Změna produkce
[%]

Měrná
produkce 

v roce 
2006

[kg/obyv]*
2004 2005 2006 2007 04/0

5
05/0
6

06/0
7

20013
3

Baterie a 
akumulátory

N 2,18
1

3,06
4

1,89
7

0,236 140,
5

61,9 12,4 0,59

20012
3

Vyřaz.zařízení N 2,59
5

2,73
1

0,88 105,
2

32,2 0,27

20013
5

Vyřaz. el. zařízení N 2,36
5

0,53
9

0,17

20013
6

Vyřaz. el. zařízení N 1,21
8

0,04 3,3 0,01

20012
7

Barvy,lepidla N 1,41
3

2,85
2

1,59
7

1,623 201,
8

56 101,
6

0,5

20012
1

Zářivky N 0,00
5

0,00
8

0,08
7

0,001
5

160 1087 1,7 0,03

13020
5

Nechl.min.motorové
, přev. a mazací  
oleje

N 0,03
2

0,15 0,07
7

0,048
5

468,
7

51,3 63 0,02
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16060
1

Olov. akumulátory N 0,36
9

15011
0

Obaly s obsahem 
nebezpeč. látek

N 0,13
1

0,12
8

0,23
6

1,695 97,7 184,
4

718,
2

0,07

15020
2

Absorpční činidla,  
filtr. materiály

N 0,01 0,037 0,003

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice
*vztaženo k počtu obyvatel v daném roce

Komentář:
Mezi odpady s největší  dynamikou změny patří  odpady pod katalogovým číslem 200123 -  
vyřazená zařízeni obsahující chlorofluorouhlovodíky, 200135 a 200136 - vyřazená elektrická  
a elektronická zařízení. Podle předpokladu jsme v roce 2007 již nezaznamenali výskyt těchto  
odpadů z důvodu přechodu do režimu zpětného odběru těchto zařízení.
Totéž platí pro 200121 – zářivky. Do režimu „odpadů“ jsou zařazeny pouze rozbité zářivky.

Tabulka č.  4.1.4 – Identifikace hlavních druhů NO* Města Sezemice v období 2004 - 
2007 

Kat.číslo 
odpadu
(pořadí 
podle 

hmotnosti)

Název  druhu 
odpadu

Produkce
[t/rok]

Důvody 
produkce

Potencionáln
í rizika

Opatření 
k omezení 
produkce/rizi
k

Očekávaná 
produkce 
2010

2004 2005 2006 2007
200127 Barvy,lepidl

a
1,41
3

2,85
2

1,59
7

1,62
3

4 H3-B,  
H5,H13,H14

0 1,8

150110 Obaly s obs.  
nebezp. látek

0,13
1

0,12
8

0,23
6

1,69
5

4 0 0,5

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice
*Hmotnostně nejvýznamnější

Komentář:
Ve sloupci důvody produkce se uvádí číslice 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4: 
1 - technologický průběžně vznikající odpad, 
2 - odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce, odstranění starých 

ekologických zátěží apod.), 
3 - odpad vzniklý v důsledku nestandardních stavů (havárie, odstranění neprodejných zásob 

výrobků, snižování skladových zásob surovin apod.),
4 - oddělený sběr mobilní i stacionární (sběrné dvory)

Ve sloupci potenciální rizika jsou uvedeny nebezpečné vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti  
charakteristické pro odpad s využitím kódů nebezpečných vlastností (H1-H13).

Ve sloupci opatření k omezení produkce/rizik se uvádí číslice 1 nebo 0:
 1 - pokud je k řešení problematiky odpadu přijato opatření (program) v rámci POHo,
 0 - pokud není v rámci POHo problematika odpadu řešena.

Co se týče produkce nebezpečných odpadů Města Sezemice, nepředstavují ve vztahu k celkové  
produkci odpadů města  zásadní problém. 
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U odpadu vedeném pod katalogovým číslem 200127 – barvy, lepidla, pryskyřice nelze v roce 
2010  očekávat  pokles  produkce  vzhledem  k předpokládanému  nárůstu  počtu  obyvatel  na 
území města a s potřebou údržby a svépomocných úprav a rekonstrukcí nemovitostí občanů 
města. S tímto druhem odpadů souvisí i produkce níže uvedeného odpadu.
V roce  2007  je  zaznamenána  nadměrná  produkce  odpadu  150110  –  obaly  s obsahem 
nebezpečných látek. Pro následující období se předpokládá  snížení produkce vzhledem ke  
komentáři uvedeném k tabulce č. 4.1.1.

F. 2 Nakládání
Tabulka č. 4.1.5 – Způsob nakládání s odpady Města Sezemice v roce 2006

Kat. 
číslo 

odpadu

Název druhu 
odpadu

Kategorie
odpadu

Nakládání 2006
[t/rok]

Soulad 
s POH kraje

Kódy
R1 – 
R13

Kódy
D1 – 
D15

Kódy
N1 – N7

s výjimko
u N3

N3
ano ne

20010
1

Papír a lepenka O 136,942 A

20010
2

Sklo O 84,57 A

20013
9

Plast O 80,026 A

20014
0

Kovy O 101,653
5

A

20030
1

Směs.kom.odpad O 363,281 A

20020
1

Biologický odp. O 166,624 A

20030
7

Objemný odpad O 51,851 A

20013
3

Baterie a akumul. N 1,897 A

20012
3

Vyřaz.zařízení N 0,88 A

20013
5

Vyřaz. el.zařízení N 0,539 A

20013
6

Vyřaz. el.zařízení N 0,04 A

20012
7

Barvy,lepidla N 1,597 A

20012
1

Zářivky N 0,087 A

13020
5

Nechl.min.motorov
é a mazací oleje

N 0,077 A

15011
0

Obaly s obsah.  
nebezpeč. látek

N 0,236 A

15020
2

Absorbč.činidla,  
filtr. materiály

N 0,01 A

16010
3

Pneumatiky O 2,422 A
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17010
2

Cihly O 56,833 A

17040
5

Železo a ocel O 0,89 A

17090
4

Směsné stavební a  
demolic. odpady

O 0,7 A

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice

Komentář:
Nakládání se všemi odpady, které produkovalo Město Sezemice jako původce odpadů v roce 
2006,  uvedeno  v t/rok.  Všechny  odpady  byly  předány  osobám  oprávněným  k nakládání  
s příslušnými odpady v souladu s POH Pardubického kraje. 

Tabulka č. 4.1.6 – Celková produkce a nakládání s odpady Města Sezemice v roce 2006 

Popis Ostatní odpady/2006 Nebezpečné odpady/2006 Odpady celkem/2006
[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%]

Produkce 
celkem

1045,792 99,49 % 5,363 0,51 % 1051,155 100 %

Úprava nebo 
využití N3

629,114 59,85% 1,974 0,19 % 631,088 60,03 %

Skládkování 
D1

416,678 39,64 % 1,546 0,15% 415,22 39,5 %

Spalování
D 10

0 0 1,843 0,17% 1,843 0,20%

Předání jiné 
oprávněné 
osobě

1045,792 99,49 % 5,316 0,51% 990,223 100 %

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice

Komentář:
Celková vykazovaná produkce a nakládání s odpady na území v působnosti Města Sezemice,  
které vyprodukovala obec jako původce odpadů  v roce 2006, uvedeno v t/rok a v procentech,  
vyjádřených k celkové roční produkci odpadů. Způsoby nakládání jsou shrnuty do uvedených  
skupin. 
Způsob nakládání s odpadem v roce 2006 se popisuje přiřazením příslušného kódu využití  
(R), odstranění (D), kódy ostatního nakládání (N), které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto 
návodu.
Vzhledem ke skutečnosti, že Město Sezemice odpady předává jiným oprávněným osobám, jsou  
v tabulce uvedena fakta, jakým způsobem se s odpady dále nakládá, a to na základě vlastního  
šetření. Údaje jsou uvedeny v  t/rok a v %. (úprava nebo využití, skládkování, spalování). 
Údaje o dalším toku odpadů předaných firmě RUML-CZ a.s. v období 1.1.2006 – 30.9.2007 
nebylo možno zjistit z důvodu ukončení spolupráce, jsou uvedeny pouze jako „předání jiné  
oprávněné osobě“ a z tohoto důvodu mohou být údaje v tabulce zkreslující. Tuto tabulku je  
nutno znovu vyhotovit za období roku 2008, aby bylo možno údaje v tabulce srovnat s rokem 
2003.

Nebezpečné  odpady  tvoří  zanedbatelnou  hodnotu  ve  vztahu  k celkovému  množství  
vyprodukovaných odpadů města,  ve  srovnání s rokem 2003 klesla produkce nebezpečných 
odpadů na polovinu.
Všechny vyprodukované odpady byly předány jiným oprávněným osobám. 
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Tabulka č. 4.1.7 – Celková produkce a nakládání s komunálními odpady Města 
Sezemice v roce 2006

Popis Ostatní 
odpady/2006

Z 
OO*BRKO/2006

Nebezpečné 
odpady/2006

Odpady 
celkem/2006

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%]
Produkce celkem 984,947 99,49 493,496  50,1 5,04 0,51 989,987 100 
Úprava nebo využití 460,91 46,55 303,566 30,82 1,897 0,19 462,807 46,75
Skládkování 415,132 41,923 189,93 19,28 1,546 0,16 416,678 42,09
Spalování 0 0 0 0 1,597 0,16 1,597 0,16
Předání jiné 
oprávněné osobě

984,907 99,46 494,496 50,1 5,04 0,51 989,987 100

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice
* OO –Ostatní odpady

Komentář:
Celková vykazovaná produkce  a nakládání  s komunálními odpady (Skupina 20)  na území  
Města  Sezemice,  uvedeno  v t/rok  a  v procentech,  vyjádřených  k celkové  roční  produkci  
odpadů (výběr z tabulky č. 4.1.6). Způsoby nakládání jsou shrnuty do uvedených skupin. 
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad (vyhl. č. 383/2001 Sb., § 10) – množství 
vykazovaného odpadu je uvedeno v přepočtu dle níže uvedené tabulky.
Způsob nakládání s odpadem v roce 2006 je popsán přiřazením příslušného kódu využití (R),  
odstranění (D), kódy ostatního nakládání (N), které jsou uvedeny v Příloze č. 1 metodického 
návodu.

Druhy odpadů, které tvoří BRKO:
Kat. číslo odpadu Název druhu Podíl biologicky rozložitelné  

složky (% hm.)
20 01 01 Papír a/nebo lepenka 100
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad 

z kuchyní a stravoven
100

20 01 10 Oděvy 75
20 01 11 Textilní materiály 75
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 

20 01 37
100

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 100
20 03 01 Směsný komunální odpad 48
20 03 02 Odpad z tržišť 75
20 03 07 Objemný odpad 30
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Tabulka č. 4.1.8a) – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu (název obce) 
v období 2005 – 2006

Druh vytříděného 
odpadu

(kat. číslo 
odpadu)*

2005 2006
[t/rok] [%] Převažující 

způsob 
sběru/ 

kg/obyv.

[t/rok] [%] Převažující 
způsob 
sběru/ 

kg/obyv.
Papír a lepenka
200101

100,063 12,,31 SD/32,1 136,942 16,77 SD/43,24

Plasty (směsné)
200139

67,862 8,35 SN/21,77 80,026 9,8 SN/25,27

Sklo celkem
200102

52,28 6,43 SN/16,77 84,57 10,35 SN/26,7

Kovy
200140

288,68 35,50 SD/92,61 101,653 12,45 SD/32,09

BRKO bez papíru
200201

248,88 30,61 SN/79,85 356,554 43,66 SN/112,58

Nebezpečný odpad 
200133
200123
200136
200135
200127
200121

9,873 1,21 SD/3,17 5,04 0,62 SD/1,59

Objemný odpad
200307

45,418 5,59 SD/14,57 51,851 6,35 SD/16,37

Celkem 813,056 100 % - 816,635 100 % -
Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice
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Tabulka č. 4.1.8b) – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu (název 
obce) v roce 2004

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice     
Komentář:
Vybrané využitelné odpady odděleně sbírané z komunálního odpadu (KO) na území Města  
Sezemice,  uvedeno v t/rok  a  v procentech  a v měrných množstvích  na  obyvatele,  vztaženo 
k počtu obyvatel obce v daném roce. Ponechána tabulka s  údaji roku 2004.
Procenta  vyjadřují  poměr  k celkové  produkci  komunálních  odpadů  v příslušném  roce.  
Převažující způsob sběru je označen  písmeny – viz. níže uvedená tabulka Způsob sběru.
*K jednotlivým druhům odpadů jsou doplněna katalogová čísla.
Abychom dosáhli v roce 2010 hodnot odpadů stanovených POH Pardubického kraje, bude  
nutno přijmout níže uvedená opatření: 

Zhodnocení současného stavu oproti roku 2004:
 Od roku 2004 došlo vlivem zvýšení DPH a dále vlivem zdražování pohonných hmot k nárůstu 
nákladů na odpadovém hospodářství města. Zákonná výše místního poplatku zůstala na stejné 
úrovni ve výši Kč 500,- na osobu. Vzhledem k výše uvedenému si nemohlo Město Sezemice  
dovolit navýšení kontejnerů v přisloučených obcích a rozšíření svozových tras.
           V únoru  roku  2006  byl  zahájen  zkušební  provoz  pytlového  svozu  odpadů 
v přisloučených obcích. Sběr vytříděných složek komunálních odpadů (papír, plast, tetrapak)  
je prováděný jedním svozem, čímž došlo k úspoře nákladů na pořízení kontejnerů (bílé sklo,  
tetrapak), které v obcích chyběly. 

1

Druh vytříděného 
odpadu

(kat. číslo 
odpadu)*

2004
[t/rok] [%] Převažující 

způsob 
sběru/

kg/obyv.
Papír a lepenka
200101

59,905 13,9 SD/19,53

Plasty (směsné)
200139

78,895 18,3 SN/25,73

Sklo celkem
200102

72,47 16,8 SN/23,63

    - sklo barevné 66,125 15,3 SN/21,57
    - sklo bílé 5,195 1,2 SN/1,69
Kovy
200140

98,87 22,9 SD/32,24

BRKO bez papíru
200201

8,12 1,9 K/2,65

Nebezpečný odpad 
200133
200126
200123
200135
200127
200121

8,559 1,9 SD/2,8

Objemný odpad
200307

32,91 7,6 SD/10,73

Celkem 431,049 100 % -



     V samotných Sezemicích zůstal díky městské zástavbě zachován kontejnerový svoz a byl 
rozšířen počet sběrných hnízd. Došlo ke zkrácení docházkových vzdáleností. 
    Společnost EKO-KOM a.s. zajistila dovybavení sběrných nádob formou zápůjčky: 
15 ks kontejnerů na barevné sklo
17 ks kontejnerů na bílé sklo
 V současné době je v Sezemicích umístěno celkem:
       27 ks  kontejnerů na bílé sklo o objemu 1100 nebo1300 l
      27 ks  kontejnerů na barevné sklo o objemu 1100 nebo 1300 l 
      33 ks  kontejnerů na plast o objemu 900, 1300 nebo 2500 l
      20 ks kontejnerů na papír o objemu 900 nebo 2500 l

    Město Sezemice získalo v soutěži obcí za období roku 2007 zdarma 9 kontejnerů na tříděný  
sběr  odpadů dle  vlastního  výběru.  Tyto nádoby budou použity  na obnovu kontejnerového 
parku, protože některé kontejnery již mají ukončenou životnost. 
     V současné době je třeba stanovit cíle v souvislosti se zajištěním odstraňování bioodpadů.

Abychom dosáhli v roce 2010 hodnot odpadů stanovených POH Pardubického kraje, bude  
nutno přijmout níže uvedená opatření: 

1)  Doporučit domácnostem využití domácích kompostérů, zjistit výrobce a nabízenou cenu,  
zjistit poptávku na základě zveřejnění v Sezemických novinách.

2)  V maximální možné míře omezit ukládání odpadů ze zahrad a ze hřbitova na skládku,  
zajistit  jejich  kompostování  nebo  využití  (např.  bioplynová  stanice,  komunitní  
kompostování) přímo v Sezemicích

3)   Zahájit  jednání  se  svozovou  firmou  na  svoz  komunálních  odpadů,  že  kritériem  pro  
stanovení ceny služby nebude cena vázaná na výsyp sběrné nádoby, ale kde bude cena  
služby vázaná na produkci odpadů v tunách

3)   Zapojit  se  do  dostupných  informačních  kampaní  o  třídění,  separaci  a  kompostování 
odpadů (viz např. Místní agenda 21)

Způsob sběru:
Sběrné nádoby SN
Sběrné dvory SD
Pytlový sběr PS
Mobilní sběr MS
Kontejnery na odpad ze zahrad a ze hřbitova K
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F.3 Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Tabulka č. 4.1.9 – Provozovaná zařízení k nakládání s odpady

Název zařízení/
majitel zařízení

Kód 
zaříz.

Uvedení do 
provozu/

Předpoklá-
dané ukončení 

provozu

Projektovaná 
kapacita 
zařízení 
v [t/rok]

Kapacitní 
využití v roce 
2003 v [%] 
k celkové 

roční 
projektované 

kapacitě

Provozovatel/
místo provozu 

(nakládání)

Kódy 
zpracováva

ných 
odpadů

Souhlas 
k provo-

zování do 
/rok

Sběrna a 
výkupna, 
třídička

 FLOR s.r.o.

Josef Ruml-
jednatel spol.

R12 1.1.2000/? 14040 50 FLOR s.r.o. 
Areál  Labská 
(směr Choteč)

Provozovna 
k Lukovni

(Dukelská ul.)

070213
150101
150102
150104
150107
160120
191201
191202
191204
191205

9971-5/200
7/OŽPZ/Fl 

do 
30.6.2009

523-5/2008
/OŽPZ/Fl 

do 
31.3.2012

Sběrný dvůr

Václav Ruml

R12 1994/? 2000 80 Václav Ruml

Provozovna
Sezemice – 
Dukelská ul.

150101
150102
150103
150104
150106
150107
150109
150111
170301
170401
170405

8194-11/20
07/OŽPZ/F

l do 
31.12.2012

Středisko pro 
nakládání 
s odpady

Václav Ruml, 
předseda 

představenstva

150101
150102
150103
150104
150106
150107
150109
150111
170301
170401
170405

41332-4/20
07/OŽPZ/F

l do 
31.12.2011

Zdroj dat: Vlastní šetření

Komentář:
Všechna provozovaná zařízení k nakládání s odpady na území Města Sezemice. Tabulka je 
vyplněna ve spolupráci s provozovateli zařízení. Kódem zařízení je míněno označení zařízení 
kódem „R“ nebo „D“, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. V tabulce jsou uvedena  všechna zařízení  
na území Města Sezemice.
Firmě FLOR s.r.o. doposud nepodařilo oproti předpokladu z roku 2004 zprovoznit zařízení  
na kompostování biologických odpadů (např. odpad ze zahrad, odpad ze hřbitova) v souladu 
s platnými právními předpisy. Do roku 2010 ani jedna z uvedených firem neplánuje ukončení  
provozování  zařízení.
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Tabulka č. 4.1.10 – Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO)

Název 
zařízení/majitel 

zařízení

Kód 
zařízení

Uvedení do 
provozu/

Předpoklá-
dané ukončení 

provozu

Projektova
ná kapacita 

zařízení 
v [t/rok]

Kapacitní 
využití v roce 
2003 v [%] 
k celkové 

roční 
projektované 

kapacitě

Provozovatel/
místo 

provozu 
(nakládání)

Kódy 
zpracová
vaných 
odpadů

Souhlas 
k provo-
zování do 

/rok

FLOR s.r.o.
Třebízského 695

Sezemice
Josef Ruml,

jednatel spol.

R 12 1.1.2000/? 14040 50 FLOR s.r.o.
Dukelská 393

Sezemice

200101
200102
200139
200140
200201

OŽPZ/18151/
2004/Fl

Do
31.12.2007

Sběrný dvůr
Václav Ruml

R12 1994/? 2000 80 Ruml-CZ a.s.
Sezemice

200101
200102
200121
200123
200127
220128
200133
200135
200136
200139
200140
200307

OŽPZ/15823/
2004/Fl

OŽPZ/1510/2
005/Fl

do
31.10.2005

OŽPZ/15827/
2004/Fl do 
23.10.2005

Středisko pro 
nakládání s odpady

Václav Ruml, 
předseda 

představenstva

200101
200102
200121
200123
200127
220128
200133
200135
200136
200139
200140
200307

41332-4/2007
/OŽPZ/Fl do 
31.12.2011

Zdroj dat: Zpracováno firmami

Komentář:
Provozovaná zařízení k nakládání s KO na území Města Sezemice. Tabulka je vyplněna ve 
spolupráci s provozovateli zařízení. Kódem zařízení je míněno označení zařízení kódem „R“ 
nebo „D“, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. V tabulce jsou uvedena všechna zařízení k nakládání  
s KO na území Města Sezemice.
Na  území  Města  Sezemice  jsou  provozována  dvě  zařízení  pro  nakládání  s komunálními 
odpady.  Přes existenci  těchto dvou zařízení  předává Město Sezemice komunální  odpady i  
jiným oprávněným osobám, viz komentář k části J.2.   
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F.4 Prognóza vývoje 
Tabulka  č.  4.1.11 –  Kvantifikovaný  popis  vývoje  celkové  produkce  komunálních  a 
dalších odpadů Města Sezemice

Odpad Celková produkce odpadů Předpoklad z roku 2005
2003 2007 2010

[t/rok] [%] [%] [%]

Komunální odpady

Papír 124,9 100 % 339,433 272 % 120 96 %
Plasty (směsné) 77,985 100 % 42 54 % 126 161,5 %
PET(pokud  se  sbírá 
odděleně)
Sklo celkem 45,04 100 % 75,09 167 % 120 266 %
    - sklo barevné 43,53 100 %
    - sklo bílé 1,51 100 %
Kovy 305,77 100 % 253,515 83 % 135 44 %
Nebezpečný odpad 10,25 100 % 3,641 35,5 % 5,1 50 %
z toho
elekt. a elektronická 
zařízení

3,149 100 % 0 0 1 32 %

Biologicky 
rozložitelný odpad

8,8 100 % 155,645 1769 % 16 182 %

Objemný odpad 23,155 100 % 95,823 414% 40 173 %
Zbytkový  směsný 
odpad

420,15     100 % 397,96 94,7 % 436 104 %

Stavební odpad 0 0,7 3,9
celkem 937,938 100 % 1363,807 145,4 % 1002 107 %
Zdroj dat: Vlastní upravený odhad na základě technického podkladu  EKO KOMu a.s.

Komentář:
Kvantifikovaný  popis  vývoje  celkové  produkce  komunálních  a  dalších  uvedených  odpadů 
vznikajících na území Města Sezemice (k. ú. Sezemice nad Loučnou, Kladina, Veská, Dražkov,  
Lukovna,  Velké  Koloděje,  Počáply  nad  Loučnou),  které  produkuje  Město  Sezemice  jako  
původce, s výhledem do roku 2010, uvedeno v t/rok a v procentech, vyjádřených k produkci  
odpadů roku 2003 (100 %). Zdrojem je vlastní odhad na základě podkladu společnosti EKO 
KOM a. s.
Od roku 2008 do roku 2010 se předpokládá další navýšení počtu sběrných nádob, a to u 
papíru (cca 6 ks kontejnerů o objemu 1300 - 1500 l), skla bílého a barevného (cca  po 2 ks 
kontejnerů o objemu 1100 – 1500 l) a plastu (cca 6 ks kontejnerů o objemu 1300 - 1500 l)  
v místech, kde se dle územního plánu předpokládá zástavba.  

Kvalifikovaný odhad poskytnutý společností EKO KOM a.s. předpokládá celkovou produkci  
komunálních  odpadů  v roce  2010  ve  výši  1136  tun,  přičemž  podíl  tříděných  složek 
komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kov) bude  582 tun. Tento odhad vycházel z údajů 
skutečné produkce odpadů z let 2001 až 2003. Protože docházelo v těchto letech k vykazování  
všech odpadů předaných provozovnám na území  Města Sezemice (viz  komentář  k tabulce  
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4.1.1.),  a  protože  došlo  k neočekávanému  nárůstu  produkce  některých  odpadů,  je  třeba 
provést nový kvalifikovaný výpočet. 

Technický odhad společnosti EKO KOM vzal na zřetel následující informace:

Počet obyvatel Města Sezemice k 1. 1. 2005:     3117
Zástavba v roce 2005:
Zástavba sídlištní:   0
Zástavba smíšená: 22%
Zástavba venkovská + vilová: 78 %
Výhled zástavby a počtu obyvatel do roku 2010:
Počet obyvatel: 4125
Nárůst počtu obyvatel: 1008 osob do roku 2010
Z toho: 
228 osob v zástavbě smíšené městského typu (bytové domy)
Předpoklad vytápění: 
Každý stavebník má možnost napojení na plyn, elektřinu a může zvolit i kotel na tuhá paliva.  
Vše  je  závislé  na  momentálních  cenách  energií  na  trhu.  Stavební  úřad  bude  povolovat 
vytápění v souladu s platnými právními předpisy.
Předpokládá se buď společná kotelna pro jednotlivý objekt nebo pro každou bytovou jednotku 
samostatný zdroj.
780 osob v zástavbě venkovské a vilové (rodinné domky) 
Každý stavebník má možnost napojení na plyn, elektřinu a může zvolit i kotel na tuhá paliva.  
Vše  je  závislé  na  momentálních  cenách  energií  na  trhu.  Stavební  úřad  bude  povolovat 
vytápění v souladu s platnými právními předpisy.

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  elektrozařízení  přešla  do  režimu  „zpětného  odběru“,  je  ve 
výhledu roku 2010  uvažováno o výrazném snížení produkce těchto odpadů.

Biologicky  rozložitelný  odpad  představuje  v současné  době  problém,  který  je  třeba 
neprodleně řešit. Firma FLOR s.r.o. oproti 
Co  se  týká  objemného  a  stavebního  odpadu,  předpokládáme  nárůst  těchto  odpadů 
v souvislosti s přihlédnutím k následujícím vlivům:

- nárůst kupní síly obyvatel
- snaha o zkvalitnění úrovně bydlení, vliv moderních trendů bydlení
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G.  Vyhodnocení  stávajícího  způsobu  nakládání  s odpady  s požadavky  stanovenými 
v zákoně a prováděcích právních předpisech

Zdroj: Evidence odpadů Města Sezemice, právní předpisy vydané v samostatné působnosti  
Města Sezemice

Komentář:
Město Sezemice nakládá s odpady v souladu se všemi platnými právními předpisy. Nakládání  
s odpady je  stanoveno následujícími  právními předpisy vydanými v samostatné působnosti  
Města Sezemice, resp. následujícími obecně závaznými vyhláškami města:

1) Vyhláška  č.  6/2003  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2) Vyhláška č.  3/2004, kterou se mění a doplňuje  obecně závazná vyhláška č.  6/2003 o  
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů

3) Vyhláška  č.  1/2006 o  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  
odstraňování  komunálních  odpadů,   systému  nakládání  s vybranými  výrobky  a 
zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška o  
nakládání s odpady)

4) Vyhláška  č. 2/2007,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006  o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,  systému  nakládání  s vybranými  výrobky  a  zařízeními,  bioodpadem  a  se 
stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška o nakládání s odpady)

Tabulka č. 4.1.12 se nevyplňuje z výše uvedených důvodů.
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H)  Vyhodnocení  souladu  odpadového  hospodářství  obce  se  závaznou  částí  plánu 
odpadového hospodářství kraje 

Tabulka  č.  4.1.13  –  Porovnání  POH  Města  Sezemice  se  závaznou  částí  POH 
Pardubického kraje 

 POH Pardubického kraje Soulad nakládání s odpady 
Města Sezemice se závaznou 

částí POH kraje
Cíle a konkrétní opatření/programy 

k jejich dosažení pro:
ano ne

Vysvětlivky v případě 
neshody a definice 

podmínek dosažení souladu

předcházení vzniku odpadů,  
omezování jejich množství a  
nebezpečných vlastností

           ano 

nakládání s komunálními odpady            ano

nakládání s vybranými odpady 
podle části čtvrté tohoto zákona

ano

nakládání s dalšími odpady,  
zejména nebezpečnými

          ano

nakládání s odpady z obalů           ano

využívání odpadů ano

snižování podílu odpadů 
ukládaných na skládku a podílu  
biologicky rozložitelné složky 
v nich obsažené

ano

vytváření integrovaného systému 
nakládání s odpady

netýká se Města 
Sezemice

Komentář:
Srovnání  závazné  části  POH  Pardubického  kraje  a  POH  Města  Sezemice.  Nebyla  
zaznamenána neshoda se závaznou částí POH Pardubického kraje. Přes toto zjištění je třeba 
stanovit cíle, které je třeba realizovat, aby byla dosažena  shoda s POH Pardubického kraje i  
v následujícím období.
 

a) Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
Město Sezemice pořádá pravidelně následující akce:
- 2 x ročně svoz odpadů ze zahrad a parků
- 2 x ročně mimořádný sběr odpadů ve spolupráci s obstaravatelskou firmou a 
se ZŠ Sezemice
- 1 x ročně burzu sportovních potřeb a dětského ošacení 
-  pravidelně  informuje  své  občany  prostřednictvím  sdělovacích  prostředků 
(Sezemické  noviny,  kabelová  televize,  místní  rozhlas,  úřední  desky městského 
úřadu) o pořádaných akcích a provádí touto formou osvětovou činnost týkající  
se třídění odpadů
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-  Město  Sezemice  se  průběžně   zapojuje  do  cílených  informačních  kampaní 
(  „Bioodpad a živá  hmota pro  nový  život“,  pořádané občanským sdružením  
EKODOMOV, kampaň o třídění odpadů pořádaná Pardubickým krajem apod.)

b) Nakládání s komunálními odpady
Na území Města Sezemice je zřízen sběrný dvůr, který provozuje firma Václav 
Ruml.  Sběrný  dvůr  zajišťuje  výkup  druhotných  surovin  (železo,  papír)  a  
nakládání  s ostatními  odpady  (komunálními,  nebezpečnými,  velkoobjemovými,  
stavebními).  
Svoz komunálních odpadů zajišťuje společnost Služby města Pardubic a. s.
Svoz  tříděných  komunálních  odpadů  z kontejnerů  zajišťuje  firma  FLOR s.r.o.  
Sezemice. Tato firma plánovala původně v areálu bývalého ZD – směr Choteč  
vybudování  kompostárny,  ale v současné době jsou předmětem podnikání  jiné 
druhy  odpadů.  Odvoz  kompostovatelných  (tedy  biologických)  odpadů  do  
vzdálenějších lokalit je nereálné, Město Sezemice má zaveden systém místního  
poplatku za odpady, který smí být stanoven (dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) do výše Kč 500,- na osobu a rok. Pro rok 2008 je  
stanoven  poplatek  ve  výši  Kč  480,-  na  osobu  a  rok  a  pro  rok  2009  se 
předpokládá poplatek v maximální výši Kč 500,- na osobu a rok. Město Sezemice  
nemá dostatek finančních prostředků, aby přispívalo z rozpočtu do odpadového 
hospodářství  města  a  bylo  by  nuceno  změnit  dosavadní  zavedený  systém 
financování odpadového hospodářství.

c) Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona
Města Sezemice se netýká nakládání s odpady podle § 25, odst. a), d), e) a f).  
Nakládání s ostatními odpady zajišťuje sběrný dvůr – firma Václav Ruml  

d) Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými
Nakládání s nebezpečnými a dalšími odpady zajišťuje sběrný dvůr – firma Václav 
Ruml

e) Nakládání s odpady z obalů
Město Sezemice má zajištěn sběr a svoz druhotných surovin (papír, sklo, plasty)  
prostřednictvím firmy FLOR s.r.o. Sezemice

f) Využívání odpadů
Město Sezemice  prostřednictvím obstaravatelské firmy (FLOR s.r.o.)  předává 
veškeré vytříděné odpady k recyklaci oprávněným firmám, plasty jsou předávány 
přímo k recyklaci firmě Tranform Lázně Bohdaneč. Baterie, zářivky a použitá  
elektrická  a  elektronická  zařízení  podléhají  zpětnému  odběru.  Nebezpečné 
odpady  jsou  předávány  prostřednictvím  sběrného  dvoru  k odstranění  
oprávněným firmám.

g) Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky 
v nich obsažené

Od roku 2003 do roku 2005 se snižovala  produkce zbytkového komunálního 
odpadu, který je ukládán na skládku – viz část F1 tohoto POH. Od roku 2005 je  
tento trend opačný. Na území Města Sezemice se plánuje vybudování bioplynové  
stanice, čímž by došlo i k omezení ukládání bioodpadů na skládku – viz část F1 
tohoto  POH.  Protože  se  jedná  o  plán  výhledový,  je  třeba  přijmout  opatření  
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v kratším časovém horizontu – např. kompostování bioodpadů na území města. 
Více viz komentář v bodu b) – nakládání s komunálními odpady.
V současné  době  postrádáme  prováděcí  právní  předpis  pro  nakládání 
s bioodpady a se stavebními odpady. Dle informace Ing. Marie Boehmové z MŽP 
ČR  (akreditované  školení  MVČR  konané  dne  19.  4.  2005  v Praze)  měl  být  
prováděcí  právní předpis týkající  se nakládání s bioodpady vyhotoven v druhé 
polovině roku 2005, doposud však není k dispozici. 

h) Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady
Město  Sezemice  má  zaveden  fungující  systém  nakládání  s odpady.  Město 
Sezemice  se  nebrání  účasti  v  integrovaném  systému  Pardubického  kraje  za  
předpokladu,  že  by  účast  představovala  úsporu  finančních  prostředků  Města 
Sezemice.
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I) Přehled cílů POHo a opatření (programů) k jejich dosažení (včetně termínů), které 
bude Město Sezemice realizovat

Tabulka č. 4.1.14 a)  Cíl a opatření č. 1

Cíl POHo Zajistit sběr, recyklaci a využití spotřebitelských 
obalů

Termín
realizace:
postupně k

 31.12.2008, 
31.12.2013

Odpovědnost: Město Sezemice
Název 

opatření/programu

Zajistit doporučenou vybavenost modernizovanými a unifikovanými nádobami 
k dosažení účinnosti sběru druhotných surovin:
Papír a lepenka: 5 ks sběrných nádob
Sklo: 6 ks sběrných nádob
Plast: 5 ks sběrných nádob

Vazba na závaznou 

část POH kraje

Cíl č. 3.1.2.II
Opatření č. 3.1.2.B

Cílová hodnota: Papír a lepenka – 120/100/50 osob/nádobu
Sklo – 160/260/360 osob/nádobu
Plasty – 90/70/50 osob/nádobu

Činnosti
Opakované podání žádosti o přidě-
lení sběrných nádob na RRR PK a 

zařazení nákladů do rozpočtu města

Způsob monitoringu
Podíl recyklovaných a využitých 
odpadů z obalů
Čtvrtletní hlášení o produkci 
odpadů města pro Eko Kom

Potřeba zdrojů
minimálně 208.000,- Kč

Komentář:
Vzhledem  k ukončení  životnosti  stávajících  kontejnerů  na  tříděný  sběr  odpadů  stávající  
systém odděleného sběru odpadů Města Sezemice bezpodmínečně dovybavit  unifikovanými  
nádobami z důvodu zajištění docházkové vzdálenosti a dostatečného počtu sběrných nádob:
       3 ks  kontejnerů na bílé sklo o objemu 1100 nebo1300 l se spodním výsypem
      3 ks  kontejnerů na barevné sklo o objemu 1100 nebo 1300 l se spodním výsypem
      5 ks  kontejnerů na plast o objemu 1500 nebo 2500 l
      5 ks kontejnerů na papír o objemu 1300 nebo 1500 l
Od roku 2008 do roku 2010 se předpokládá další navýšení počtu sběrných nádob, a to u 
papíru (cca 5 ks kontejnerů o objemu 1300 - 1500 l), skla (cca 6 ks kontejnerů o objemu 1100  
– 1500 l)  a  plastu  (cca  5 ks  kontejnerů  o  objemu 1500 –  2500 l)  v místech,  kde  se  dle  
územního plánu předpokládá zástavba.  
Vzhledem  k tomu,  že  Město  Sezemice  nemá  k dispozici  tak  velké  finanční  prostředky  na 
pořízení sběrných nádob, využilo  bezplatného přidělení kontejnerů prostřednictvím RRR PK  
(ve spolupráci se společností EKO-KOM). Město Sezemice dále získalo 9 ks sběrných nádob  
za umístění soutěži o třídění odpadů, pořádané Pardubickým krajem.
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Tabulka č. 4.1.14 b)  Cíl a opatření č. 2

Cíl POHo Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných 
odpadů uložených na skládky

Termín
realizace: Ihned

Odpovědnost: Město Sezemice
Název 

opatření/programu

Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných 
odpadů s využitím výsledného produktu v zemědělství, při rekultivacích, 
úpravách zeleně

Vazba na závaznou 

část POH kraje

Cíl č. 3.1.2.V
Opatření č. 3.1.2.H

Cílová hodnota: 90 % hmotnostních do roku 2010 z výskytu biologicky rozložitelných odpadů 
třídy 200201 v roce 2001

Činnosti
Uzavření smluvního vztahu 
s oprávněnou  firmou
Vybudování vlastního zařízení
Vyhláška Města Sezemice

Způsob monitoringu
Podíl bioodpadů ukládaných 
na skládku
Roční výkaz produkce odpadů

Potřeba zdrojů
Kč 100.000,- na drtič biomasy
Kč 150.000,- na štěpkovač
Kč 180.000,- na překopávač

Komentář:
Město Sezemice a obce svazku obcí „Loučná“ postrádají  v této  části  Pardubického kraje  
zařízení  na  kompostování  bioodpadů.  Nejbližší  kompostárna  se  nachází  v Dražkovicích,  
v místě vzdáleném cca 13 km od Sezemic. 
Firma FLOR s.r.o. má k dispozici v areálu bývalého zemědělského družstva „Za rybníkem“ 
silážní žlaby, které by se daly využít ke kompostování, ale do dnešního dne se jí nepodařilo  
zprovoznit kompostárnu,  činnost firmy je orientována na jiné druhy odpadů.
Město Sezemice vlastní  pozemek v k.  ú.  Lukovna, kde se nachází silážní žlab po bývalém 
zemědělském družstvu. V současné době žlab není využíván, zde se nachází možnost zřízení  
vlastní  kompostárny.  Vzniklý  kompost  by  bylo  možno  využit  na  rekultivaci  bývalé  řízené 
skládky  odpadů  v Lukovně,  na  údržbu  městské  zeleně,  na  výsadbu  zeleně  po  vybudování  
obchvatu Sezemic a na zřízení golfového hřiště (viz územní plán Města Sezemice).
V současné době předává Město Sezemice bioodpad (tráva, listí,  větvě) firmě FLOR s.r.o.,  
která účtuje  za převzetí   uvedených  odpadů Kč 300,-/1  tunu (firma nevlastní  zařízení  na 
využití těchto odpadů, odpady předává jiné oprávněné osobě). To představovalo v roce 2006 
částku  49.987,-  a  v roce  2007  částku  Kč  46.693,-  bez  DPH  z rozpočtu  odpadového 
hospodářství města.
V současné  době  Město  Sezemice  zvažuje  i  možnost  výstavby  bioplynové  stanice.  Jedním  
z rizik tohoto projektu je skutečnost, že Město Sezemice nevlastní vhodný ucelený pozemek 
k uskutečnění tohoto záměru, je nutno počítat s dokoupením od jiného vlastníka a s časovou 
prodlevou  v  realizaci  zamýšleného  záměru.  Dalším  z rizik  je  poměrně  značná  investice,  
kterou není možno vynaložit z vlastních prostředků (nutnost žádat o dotaci, vyhlásit výběrové 
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řízení)  V neposlední  řadě  existuje  riziko  nedostatku  suroviny  pro  bioplynovou  stanici  
v zimním období.
Uvedená rizika v případě zřízení vlastního zařízení na kompostování zcela odpadají.

Tabulka č. 4.1.14 c)  Cíl a opatření č. 3

Cíl POHo Zajistit využití odpadních olejů Termín
realizace: Od 1.1.2005

Odpovědnost: Město Sezemice
Název 

opatření/programu  Zajistit využití použitých minerálních olejů bez nároků na úplatu

Vazba na závaznou 

část POH kraje

Cíl č. 3.1.4.2.I
Opatření č. 3.1.4.2.A

Cílová hodnota:  Předání veškerých minerálních olejů ke zpětnému odběru  

Činnosti
Uzavření smluvního vztahu 
s oprávněnou  firmou

Způsob monitoringu
Podíl zpětně odebraných olejů
Roční výkaz produkce odpadů

Potřeba zdrojů
0

Komentář:
Do roku 2004 byly předávány použité minerální oleje firmě oprávněné k jejich převzetí bez 
požadavku zpětného odběru.  Smluvní  vztah na zpětný  odběr  bude uzavřen  neprodleně po 
zajištění nabídky oprávněných firem.

Tabulka č. 4.1.14 d)  Cíl a opatření č. 4

Cíl POHo Zajistit sběr a využití autovraků Termín
realizace: Do 

30.6.2005

Odpovědnost: Město Sezemice
Název 

opatření/programu

Stanovit místo pro umístění vozidel vyřazených z evidence motor. vozidel, kde 
nedojde k poškození či ohrožení ŽP ani k narušení estet. vzhledu města a 
nebude ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Vazba na závaznou 

část POH kraje

Cíl č. 3.1.4.7.I
Opatření č. 3.1.4.7.E

Cílová hodnota: Obecně závazná vyhláška Města Sezemice 

Činnosti
Uzavření smluvního vztahu 

s oprávněnou  firmou

Způsob monitoringu
Místní šetření
Vyhláška města

Potřeba zdrojů
Náklady na zřízení sběrného místa 

budou hrazeny firmou

Komentář:
Sběr autovraků zajišťuje firma RUML CZ s. r. o. v souladu s provozním řádem zařízení. Ke 
splnění uvedeného cíle bylo nutno nechat vypracovat hodnocení vlivu na životní prostředí  
střediska  pro  nakládání  s odpady.  Na  tento  projekt  Město  Sezemice  získalo  dotaci  od  
Pardubického kraje ve výši Kč 100.000,-. Cíl můžeme považovat za splněný.
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J) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství,  struktura zdrojů a dynamika změn - 
komunální odpad

J.1 Ekonomické řízení OH

Tabulka č. 4.1.15 – Příjmy a výdaje Města Sezemice na OH v období 2006 – 2007

Název nástroje 2006 2007
Kč [%] Kč [%]

Příjmy
Poplatky, ceny hrazené 
občany a živnostníky

1.430.808,- 1.661.852,-

Dotace EKO KOM 660.028,- 710.830,-
Příjmy z prodeje 
druhotných surovin

2.828,- 27.393,-

Jiné příjmy z OH1) 0 0
Celkem příjmy 2.093.664,- 100 % 2.400.075,- 100 %
Celkem příjmy z OH na 
tunu odpadu
Celkem příjmy na 
obyv./rok

Výdaje
Výdaje na svoz a 
odstranění směsného KO

1.066.160,- 1.263.859,-

Výdaje na svoz a 
odstranění objemného 
odpadu

77.300,- 116.018,-

Výdaje na tříděný sběr 731.443,- 705.219,-
Výdaje na sběr NO z KO 30.107,- 22.149,-
Výdaje na sběrné dvory 113.900,- 121.380,-
Vlastní dotace obce do 
systému

33.193,- 706,-

Výdaje na informační a 
propagační akce

25.272,- 18.000,-

Jiné výdaje na OH2) 82.675,- 154.156,-
Celkem výdaje 2.126.857,- 2.400.781,-
Celkem výdaje z OH na 
tunu odpadu
Celkem výdaje na 
obyv./rok
Poměr příjmů k výdajům 100/101,6 100/100

Zdroj dat: Rozpočet obce Města Sezemice
1. např. dotace z SFŽP ČR apod.
2. např. náklady na odstranění „černých skládek“, odpadů vzniklých mimořádnou událostí  

apod.

Komentář:
Příjmy a výdaje obce na zajištění systému odpadového hospodářství v letech 2006 – 2007, včetně  
struktury zdrojů na jednotlivé činnosti, absolutní výše, % z celkových příjmů a výdajů, ve sloupcích 
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uveden souhrnně za rok. Doplněno komentářem o očekávaném vývoji příjmů a výdajů na OH obce  
vzhledem k naplnění cílů POHo.
V řádku  poměr  příjmů  k výdajům  vykázán  v příslušném sloupci  %  poměr,  přičemž  se  za  
základ 100 % považují příjmy daného roku.
Příjmy  a  výdaje  požadované  touto  tabulkou  nesouhlasí  s rozpočtovou  skladbou  Města 
Sezemice, z tohoto důvodu jsou údaje dopočítávány podle faktur.
Pod položkou „Jiné výdaje na OH“ jsou uvedeny výdaje na likvidaci černých skládek, úklid  
kolem kontejnerů, výsyp odpadkových košů a náklady na nákup pytlů na tříděný sběr.

J.2 Administrativní nástroje řízení OH

Komentář:
Přehled/popis  hlavních  smluvních  vztahů  zajišťujících  OH  v Městě  Sezemice  podle  
jednotlivých služeb:

1) Svoz  komunálních  odpadů  a  odpadu  podobného  komunálnímu  odpadu  z činnosti  
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání zajišťuje společnost Služby 
města Pardubic  a. s., ceník služeb roku 2006 a 2007 tvoří přílohu č. 7 a 8 tohoto POH,  
ceny jsou uvedeny bez DPH

2) Provoz  sběrného  dvora  a  odstraňování  nebezpečných  a  velkoobjemových  odpadů 
zajišťuje od října 2007 firma Václav Ruml. (dříve Václav Ruml, sdružení fyzických osob,  
Sezemice), ceník služeb roku 2006 a 2007 tvoří přílohu 9 a 10 tohoto POH, ceny jsou 
uvedeny bez DPH

3) Svoz vytříděných složek komunálního odpadu zajišťuje firma FLOR s.r.o. Sezemice, ceník  
služeb roku 2002 a 2003 tvoří přílohu č. 11 a 12 tohoto POH, ceny jsou uvedeny bez  
DPH,  přičemž  plastový  odpad  je  předáván  přímo  k recyklaci  firmě  Transform Lázně 
Bohdaneč (FLOR s.r.o. funguje pouze jako dopravce)

4) Biologicky  rozložitelné  odpady  ze  zahrad a  parků  jsou  předávány  firmě FLOR s.r.o.  
Sezemice

5) Odpady ze hřbitova jsou předávány na skládku firmy ODEKO s.r.o. se sídlem v Týništi  
nad Orlicí, ceník služeb roku 2006 a 2007 tvoří přílohu č. 13 a 14 tohoto POH, ceny jsou 
uvedeny bez DPH

Seznam platných  obecně  závazných  vyhlášek  Města  Sezemice  je  připojen  k tomuto  POH, 
přílohy 2 až 6.
 Po vydání prováděcího právního předpisu týkajícího se nakládání s bioodpady bude nutno 
reagovat rovněž aktualizací obecně závazné vyhlášky Města Sezemice.
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K)  Způsob  organizačního  zabezpečení  řízení  odpadového  hospodářství  obce  včetně 
seznamu vnitřních dokumentů

K.1 Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství  
Města Sezemice 

Komentář: 
1) Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo
      Město  Sezemice  využívá  ke  komunikaci  s občany  všech  dostupných  sdělovacích 

prostředků – Sezemické noviny, kabelová televize, místní rozhlas, úřední desky městského  
úřadu

 
2) Stav a vedení evidence odpadů

a) program EVI firmy INISOFT s.r.o,
b) papírová forma – vážní lístky, výkazy o předání odpadů

3) Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového hospodářství včetně jejich  
počtu

     1 referent odpadového hospodářství s odbornou způsobilostí odpadového hospodářství,  
odpadové hospodářství tvoří polovinu pracovní náplně

4) Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu Města Sezemice
      Organizační schéma je přílohou č. 15 tohoto POH

5) Seznam vnitřních dokumentů Města Sezemice k zajištění realizace POHo
- Vyhláška č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  

odstraňování  komunálních  odpadů,   systému  nakládání  s vybranými  výrobky  a 
zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška  
o nakládání s odpady)

- Vyhláška č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006  o  
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních  odpadů,  systému  nakládání  s vybranými  výrobky  a  zařízeními,  
bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška o nakládání  
s odpady)

- Vyhláška  č.  6/2003  o  místním  poplatku  za  provoz  systému shromažďování,  sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Vyhláška č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška  č. 6/2003  
o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

6)  Způsob a formy spolupráce s původci odpadů, kteří působí na území obce na realizaci  
POHo v souvislosti s plány odpadového hospodářství původců
V Sezemicích neprovozuje činnost žádný významný původce odpadů, kromě provozoven  
nakládání s odpady.
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K.2 Aktualizace POHo

Komentář:
Pokud  se  nepodaří  zprovoznit  zařízení  na  využívání  bioodpadů  na  území  Sezemic,  hrozí  
v dalším období, že odpadové hospodářství bude muset být dotováno z rozpočtu města.
Systém místního poplatku za odpady, který je v městě zaveden (dle § 10b zákona č. 565/1990  
Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů),  nedovoluje  stanovit  vyšší  poplatek  pro  občany,  než  je  
zákonných Kč 500,-/osobu a rok. Pro rok 2008 je stanoven poplatek ve výši Kč 480,-/ osobu a  
rok a pro rok 2009 se předpokládá poplatek v maximální výši Kč 500,-/osobu a rok. Město 
Sezemice  nemá dostatek  finančních  prostředků k pokrytí  případných zvýšených  finančních  
potřeb odpadového hospodářství města a bylo by nuceno změnit dosavadní zavedený systém 
financování odpadového hospodářství.
Velkou ránou pro odpadové hospodářství obcí znamenalo navýšení DPH na služby z 5% na 
19%.  V konečném  důsledku  tíže  nákladů  odpadového  hospodářství  dopadá  zákonitě  na 
občana a na místní samosprávu, která je nucena řešit úsporná opatření v téměř nereálných 
termínech.

Průběžná kontrola a změny plnění cílů POHo budou prováděny formou zpráv pro jednání  
rady města a zastupitelstva města. Přijatá usnesení obsahují termíny ke splnění úkolů. Za  
splnění úkolů jednotlivých usnesení rady a zastupitelstva města zodpovídá vedoucí Odboru  
správy majetku a životního prostředí Městského úřadu v Sezemicích. Za monitoring vztahující  
se k tabulkám 4.1.14a) až 4.1.14d) zodpovídá pracovník odboru správy majetku a životního  
prostředí Městského úřadu v Sezemicích, zařazený na úseku odpadového hospodářství, který  
zároveň  zodpovídá  za  sledování  zásadních  změn  podmínek,  na  jejich  základě  byl  POHo 
zpracován. 
Kontaktní  údaje  osoby   zodpovědné  za  sledování  zásadních  změn  podmínek,  na  jejichž  
základě byl POHo zpracován a osoby zodpovědné za přepracování POHo, nejpozději do 3  
měsíců od změny výchozích podmínek:

Fejtová Petra
Odbor správy majetku a ŽP MěÚ Sezemice
Husovo náměstí 790
533 04 Sezemice

Telefon: 466 741 020
e-mail: spravamajetku@sezemice.cz
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	a)Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
	Město Sezemice pořádá pravidelně následující akce:
	- 2 x ročně svoz odpadů ze zahrad a parků
	- 2 x ročně mimořádný sběr odpadů ve spolupráci s obstaravatelskou firmou a se ZŠ Sezemice
	- 1 x ročně burzu sportovních potřeb a dětského ošacení 
	- pravidelně informuje své občany prostřednictvím sdělovacích prostředků (Sezemické noviny, kabelová televize, místní rozhlas, úřední desky městského úřadu) o pořádaných akcích a provádí touto formou osvětovou činnost týkající se třídění odpadů
	- Město Sezemice se průběžně  zapojuje do cílených informačních kampaní ( „Bioodpad a živá hmota pro nový život“, pořádané občanským sdružením EKODOMOV, kampaň o třídění odpadů pořádaná Pardubickým krajem apod.)
	b)Nakládání s komunálními odpady
	Na území Města Sezemice je zřízen sběrný dvůr, který provozuje firma Václav Ruml. Sběrný dvůr zajišťuje výkup druhotných surovin (železo, papír) a nakládání s ostatními odpady (komunálními, nebezpečnými, velkoobjemovými, stavebními).  
	Svoz komunálních odpadů zajišťuje společnost Služby města Pardubic a. s.
	Svoz tříděných komunálních odpadů z kontejnerů zajišťuje firma FLOR s.r.o. Sezemice. Tato firma plánovala původně v areálu bývalého ZD – směr Choteč vybudování kompostárny, ale v současné době jsou předmětem podnikání jiné druhy odpadů. Odvoz kompostovatelných (tedy biologických) odpadů do vzdálenějších lokalit je nereálné, Město Sezemice má zaveden systém místního poplatku za odpady, který smí být stanoven (dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) do výše Kč 500,- na osobu a rok. Pro rok 2008 je stanoven poplatek ve výši Kč 480,- na osobu a rok a pro rok 2009 se předpokládá poplatek v maximální výši Kč 500,- na osobu a rok. Město Sezemice nemá dostatek finančních prostředků, aby přispívalo z rozpočtu do odpadového hospodářství města a bylo by nuceno změnit dosavadní zavedený systém financování odpadového hospodářství.
	c)Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona
	Města Sezemice se netýká nakládání s odpady podle § 25, odst. a), d), e) a f). Nakládání s ostatními odpady zajišťuje sběrný dvůr – firma Václav Ruml  
	d)Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými
	Nakládání s nebezpečnými a dalšími odpady zajišťuje sběrný dvůr – firma Václav Ruml
	e)Nakládání s odpady z obalů
	Město Sezemice má zajištěn sběr a svoz druhotných surovin (papír, sklo, plasty) prostřednictvím firmy FLOR s.r.o. Sezemice
	f)Využívání odpadů
	Město Sezemice prostřednictvím obstaravatelské firmy (FLOR s.r.o.) předává veškeré vytříděné odpady k recyklaci oprávněným firmám, plasty jsou předávány přímo k recyklaci firmě Tranform Lázně Bohdaneč. Baterie, zářivky a použitá elektrická a elektronická zařízení podléhají zpětnému odběru. Nebezpečné odpady jsou předávány prostřednictvím sběrného dvoru k odstranění  oprávněným firmám.
	g)Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené
	Od roku 2003 do roku 2005 se snižovala  produkce zbytkového komunálního odpadu, který je ukládán na skládku – viz část F1 tohoto POH. Od roku 2005 je tento trend opačný. Na území Města Sezemice se plánuje vybudování bioplynové stanice, čímž by došlo i k omezení ukládání bioodpadů na skládku – viz část F1 tohoto POH. Protože se jedná o plán výhledový, je třeba přijmout opatření v kratším časovém horizontu – např. kompostování bioodpadů na území města. Více viz komentář v bodu b) – nakládání s komunálními odpady.
	V současné době postrádáme prováděcí právní předpis pro nakládání s bioodpady a se stavebními odpady. Dle informace Ing. Marie Boehmové z MŽP ČR (akreditované školení MVČR konané dne 19. 4. 2005 v Praze) měl být prováděcí právní předpis týkající se nakládání s bioodpady vyhotoven v druhé polovině roku 2005, doposud však není k dispozici. 
	h)Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady
	Město Sezemice má zaveden fungující systém nakládání s odpady. Město Sezemice se nebrání účasti v integrovaném systému Pardubického kraje za předpokladu, že by účast představovala úsporu finančních prostředků Města Sezemice.

