Zpráva o kvalitě života
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Rukověť občanům k informacím o životním prostředí
a kvalitě života města S e m i l y

Lidé žijící ve městech České republiky, ač mají zákonem dané právo
na informace o životním prostředí, narazí na obtíže ve chvíli, kdy se
začnou zajímat o kvalitu života a životní prostředí v místě bydliště.
Informace jsou sice obsaženy v nejrůznějších datových zdrojích,
ale pro běžného občana či zastupitele jsou prakticky nedosažitelné
a nesrozumitelné. Města nemají jednotný přístup k jejich poskytování, úřady tak činí zpravidla jen na vyžádání, jak ukládá zákon.
Vydání zprávy o kvalitě života má hned několik dobrých důvodů.
Kromě toho, že je zpráva srozumitelným zdrojem informací
o kvalitě životního prostředí a dalších oblastech života ve městě,
je také dokladem přístupu vedení města k ochraně životního
prostředí a jeho zájmu o spokojenost místních obyvatel. Slouží
jako podklad pro koncepční dokumenty, strategické plánování
a jednotlivé projekty města. Je vizitkou města pro ostatní obce,
kraj, stát, návštěvníky a v neposlední řadě je pomůckou pro další
činnost místních organizací, školní práci studentů i místních
podnikatelů.
Zpráva o kvalitě života v Semilech si neklade za cíl obsáhnout
všechny aspekty kvality života či životního prostředí. Témata
a data zde zveřejněná vycházejí zejména z podnětů veřejnosti
ve městě. Obyvatelé města volili v anketě nazvané Téma 2009
pro Semily, konané v rámci Semilského Pecnu, z deseti klíčových
témat jedno, které je pro ně nejdůležitější. Semilané zároveň
v listopadu 2009 odpovídali na otázky dotazníkového šetření na
spokojenost obyvatel, mobilitu a místní přepravu. Na základě
těchto odpovědí byla sestavena sada ukazatelů (indikátorů),
které po vyhodnocení a zjednodušení tvoří kapitoly této zprávy
pro veřejnost. Ta by měla pokrývat základní otázky, které si zde
lidé kladou ve vztahu k životnímu prostředí a kvalitě života.
Jablonec nad Nisou a Semily jsou pilotními městy, pro která byla
tato zpráva v projektu občanského sdružení Týmová iniciativa
pro místní udržitelný rozvoj vytvořena. Díky tomuto projektu
vznikla mimo jiné i praktická příručka pro politiky, zástupce
místních úřadů a neziskové organizace – Hodnocení kvality života
ve městech se zapojením veřejnosti (TIMUR, 2010).
								
Michaela Pomališová a Viktor Třebický
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.
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1. Lidé a město
Semily se nachází v údolí řeky Jizery na severovýchodě
Čech. Leží na severním okraji turistického regionu Český
ráj, nedaleko jsou západní Krkonoše a Jizerské hory.
Semilská kotlina je ze všech stran obklopena vrchy,
z nichž nejblíže městu dominuje Varta a severovýchodním směrem poutá pozornost táhlý vrch Strážník. V minulých staletích prošly Semily obdobím rozvoje zemědělství, obchodu, řemesel, drobné výroby a posléze
průmyslu využívajícího sílu řeky. Především tu byly mlýny,
výroba příze a plátna a tisk látek, od roku 1515 také pivovar. Postavení železniční tratě Pardubice - Liberec v roce

1858 dalo impuls k postupné přeměně Semil. V 19. století
se Semily staly městem. Do roku 2002 byly Semily okresním městem, od té doby jsou obcí s rozšířenou působností. Na ploše 16,3 km2 žije necelých 9 000 obyvatel.
Za největší přednost města bývá považováno zdravé
životní prostředí, relativně nízké ceny pozemků a nemovitostí, bezpečnost a přítomnost pestré nabídky
školských zařízení. Největší nevýhodou je naopak
nedostatek pracovních příležitostí a špatná dopravní
dostupnost.

Historie města

První písemná zmínka o městě
Semily, resp. o farním kostele, je z roku
1352, a dá se tedy předpokládat, že město
samotné existovalo již dříve. V Semilech sídlila
šlechta, která zde vystavěla tvrz a později zámek.
V roce 1542 se majetkové poměry ustálily a Semily se
dostaly do vlastnictví rodu Smiřických. Později přešly
do rukou Albrechta z Valdštejna a po jeho smrti do
rukou cizích šlechtických rodů. Zámek, pivovar, lesy
a další pozemky byly městem Semily odkoupeny
v letech 1898 – 1899 od francouzského rodu Rohanů. V roce 1850 byly vytvořeny orgány státní
správy, a poddaní se tak stali svobodnými občany. Bylo zřízeno okresní
hejtmanství, později obecní
úřad.

Obyvatelstvo

Administrativní členění
Semily náleží k Libereckému kraji a jsou samostatnou obcí s rozšířenou působností (ORP).
Správní obvod obce s rozšířenou působností
je tvořen 21 obcemi. Semily jsou rozděleny do
3 katastrů (Semily, Bítouchov a Spálov). Současné
administrativní území města zahrnuje čtyři dříve
samostatné obce – Semily, Podmoklice, Bítouchov a Spálov. Město náleží do mikroregionu
Kozákov (http://kozakov.cz/), který vedle Semil
zahrnuje obce Chuchelna a Záhoří. Zahraničními
partnerskými městy jsou město Schauenburg
v Německu a Driebergen v Holandsku.

Indikátor

Jednotka

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Počet obyvatel

osoby		

8 986		

8 924		

8 886		

8 944		

8 919

Hustota zalidnění

obyv./km2

551		

547		

545		

549		

547

Průměrný věk		

roky		

40,1 		

40,5 		

40,7 		

41,0 		

Zdroj: ČSÚ

Městský úřad a hospodaření
Příjmy města činily v roce 2009 230 milionů, výdaje
včetně splátek 236,5 mil. Schodek rozpočtu byl tedy 6,5
mil. Kč a byl pokryt zůstatkem na běžných účtech města.
Zastupitelstvo města tvoří dvacet jedna členů, rada je
sedmičlenná. V čele města stojí starosta a místostarosta.
V Semilech je 10 školských a pedagogických zařízení
a 7 dalších příspěvkových organizací. Město založilo dvě

obchodní společnosti (Městská bytová správa Semily, s.r.o.
a TSM Semily, s.r.o.). Při zastupitelstvu pracují celkem čtyři
výbory – finanční, kontrolní, pro rozvoj města a pro projekt
regenerace sídliště Řeky. Při radě města funguje sedm
komisí – stavební, sportovní, sociální, školská, kulturní,
povodňová a letopisecká.

Ekonomická struktura a rozvoj města
Ekonomická struktura města se v posledním desetiletí
proměnila. Dříve dominující textilní a strojírenský průmysl
již nehraje takovou roli. Většina zaměstnanců nyní pracuje
ve státem vytvořených či dotovaných pracovních místech
– v administrativě, zdravotnictví, službách školství a staveb1
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http://www.semily.cz/cz/podnikatel/investicni-prilezitosti/

nictví. Ve městě chybí výraznější investiční aktivity ze strany
soukromého sektoru, přestože samospráva se snaží těmto
aktivitám vyjít vstříc1 . Registrovaná míra nezaměstnanosti
překročila v souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2009
10 % a za prací vyjíždí z města kolem 13 % obyvatel.

Standardizovaná míra úmrtnosti
Indikátor

Standardizovaná
míra úmrtnosti

1200

Jednotka

počet zemřelých
na 100.000 obyvatel

1000

Rok 2001

938,0

Rok 2005

979,3

Rok 2006

874,0

200

Rok 2007

1181,6

0

Rok 2008

1252,2

Rok 2009

1053,9

1400

800
600
400

Rok 2001

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008 Rok 2009

Zdroj: ČSÚ

Standardizovaná míra úmrtnosti vyjadřuje počty zemřelých ve městě na jednotlivé skupiny nemocí a z dalších příčin, vztažené k 100 tis. obyvatel.
Z grafu je zřejmé, že tento indikátor v Semilech v posledních letech narostl, což zřejmě souvisí s poklesem počtu obyvatel města díky vystěhování
především mladších lidí za prací. Starší lidé, kteří se podílí na úmrtnosti, ve městě zůstávají. Hodnoty úmrtnosti v Semilech tedy od roku 2007
překročily úroveň krajskou (990) i úroveň celorepublikovou (1010).

Index ekonomického zatížení
Indikátor		

Jednotka

Rok 2001

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Index
ekonomického
zatížení

index		

42,3		

41,6		

41,9		

43,0		

43,7

Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let, neboli
udává poměr počtu obyvatel v poproduktivním a předproduktivním věku k počtu obyvatel ve věku produktivním. V Semilech připadá na dva
obyvatele v produktivním věku jeden v poproduktivním a předproduktivním věku. V souvislosti se stárnutím populace se tento poměr bude
do budoucna zvyšovat, což vyvolá řadu negativních sociálních a zdravotních jevů. Hodnota indikátoru na okresní úrovni je obdobná (43,6)
a na krajské úrovni je o něco nižší (41,1).

Index vzdělanosti
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
Brno

Chrudim

Hradec Kladno
Králové 			

Most

Svitavy

Uherské Jablonec Semily
Hradiště

Zdroj: ČSÚ, data za vybraná města ČR

Indikátor udává podíl počtu osob
s vysokoškolským vzděláním
k osobám se základním vzděláním.
Je standardně sledován pouze 1x
za 10 let v rámci Sčítání lidu, domů
a bytů. V roce 2001 činil indikátor
v Semilech 0,31, což není příliš
příznivá hodnota. Horšího výsledku (nižšího poměru vzdělaných
lidí) dosáhl z vybraných měst
pouze Most. V případě velkých
měst jako je Brno či Hradec Králové
je podíl vysokoškoláků trojnásobný (viz graf).

Kriminalita
Indikátor udává počet (nápad) trestných činů zaznamenaných
policí v dané obci či okrese na 1000 obyvatel. Jde o obecnou
kriminalitu celkem, která zahrnuje různé formy trestných činů
(např. hospodářské, násilné atp.). V roce 2008 činila hodnota

indikátoru za okres Semily (údaje za město nejsou dostupné)
17, což je mnohem méně než např. v Mostě (43), v Uherském
Hradišti (20) či Jablonci nad Nisou (26).
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2. Využití území
Mapa významných prvků ochrany životního prostředí na území města

Legenda

0 0,25 0,5

1

1,5

2
kilometry

Hranice katastrálního území
Silnice II. třídy (Intenzita 2005/2000)
Vodní toky
Železnice
Vodní plochy
Lesy
Zastavěné území
ČOV
Přírodní památka
Evropsky významná lokalita
Záplavové území stoleté vody
Staré ekologické zátěže
Zdroj: MěÚ Semily, TIMUR
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Ekologická
stabilita
Na základě funkčního
rozdělení území se dá stanovit,
zda je území z ekologického hlediska
stabilní. Jedná se o tzv. koeficient
ekologické stability (KES) a udává poměr
ekologicky stabilnějších ploch (lesy, travní
porosty, vodní plochy atp.) k plochám ekologicky
méně stabilním (orná půda, zastavěné území
aj.). Čím vyšší KES je, tím je území ekologicky
stabilnější. Hodnota koeficientu je v Semilech
2,13, což odpovídá vcelku vyvážené krajině,
v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami,
důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů. Je to příznivější
výsledek než např. ve Svitavách
0,34 či v Jablonci nad Nisou
(1,89).

V Semilech se nachází celkem 14 tzv. brownfieldů,
které tvoří celkem 8 % rozlohy administrativního území
města (Okresní stavební podnik - 0,72 ha, Průmyslový
areál Tofa s.r.o. - 0,83 ha, Průmyslový areál Hybler
a.s. - 0,39 ha, Výrobní areál ul. Chuchelská - 0,2 ha,
Zahradnický areál - 0,61 ha, Poliklinika Semily (část) 0,03 ha, Poliklinika Semily (část) - 0,02 ha, Průmyslový
areál Tofa s.r.o. - 0,21 ha, Mazutová kotelna - 1,12 ha,
Areál ZZN - 1,73 ha, Škola - 0,12 ha, Průmyslový areál
Hybler a.s. - 6,27 ha, Areál koupaliště - 0,83 ha a Rodinné
domy - 0,14 ha). V návrhu nového územního plánu je
k nové zástavbě určeno celkem 93 ha (5,7 % rozlohy
města) – z toho 26 % v současném zastavěném území
a 75 % tzv.na zelené louce – mimo zastavěné území.

Na území města se dále nachází čtyři tzv. staré
ekologické zátěže (SEZ) – jde zejména o bývalé skládky,
které jsou v různém stádiu rekultivace. První z nich se
nachází cca 200 m od silnice Semily – Rovný, na p.p.č.
3449/3 v k.ú. Semily a přilehlých pozemcích (Machovy
lomy). Další se nachází vlevo od silnice Semily – Rovný
na p.p.č. 3805 v k.ú. Semily a přilehlých pozemcích.
Jde o bývalou skládku tuhého komunálního odpadu
města Semily. Další bývalá skladka odpadů se nachází
vlevo od silnice Semily – Bítouchov na p.p.č. 822/3
v k.ú. Bítouchov. Konečně poslední SEZ v místě
současné rozvodny Rovný je sporná – jde nejspíše
o kontaminaci území polutanty ze zařízení pro
energetiku.

Indikátor						

Hodnota

Jednotka

Rok

Celková výměra					

1631		

ha		

2008

Plocha brownfields					

13,22		

ha		

2010

Podíl ploch brownfields k zastavěné
a zastavitelné ploše z celkové rozlohy města

8,1		

%		

2010

Podíl zastavěných ploch				

4,2		

%		

2008

Podíl ostatních ploch					

13,5		

%		

2008

Podíl zemědělské půdy				

50,8		

%		

2008

Plocha lesů						

29,4		

%		

2008

Počet starých ekologických zátěží 			

4		

počet		

2010

Zdroj: ČSÚ, MěÚ Semily

Brownfield – opuštěné a nevyužívané průmyslové, dopravní, zemědělské nebo obchodní plochy či nemovitosti.
Staré ekologické zátěže – problémové území zatížené kontaminací půdy z průmyslu apod. Rozdělují se na větší
plošné zátěže a na budovy.
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3. Ochrana přírody a zeleň
Charakteristika krajiny a využití území
Město Semily leží na severovýchodě Čech. Osou oblasti je
řeka Jizera, která svými přítoky propojuje sousední regiony
Krkonoše, Český ráj a Jizerské hory. Do jizerskohorskokrkonošského podhůří jsou zasazena blízká města
Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou
a Železný Brod. Pro svůj nenapodobitelný půvab je tento
kraj už od 19. století vyhledáván umělci a turisty. Přechod
mezi klimaticky, geologicky i vegetačně odlišnými
krajinnými typy pohraničních hor na severu a teplejším
jižním územím Českého ráje vytvořil podmínky pro vznik
krajinářsky a přírodovědně zajímavé lokality. Semilsko
nabízí množství přírodních zajímavostí. Některé z nich

jsou pro svou výjimečnost registrovány jako maloplošná
chráněná území.
Město se také nachází v geologicky velmi cenném území,
což bylo zvýrazněno jeho zařazením do celoevropské sítě
geoparků UNESCO, která zahrnuje celkem 25 geoparků,
v roce 2005. Vymezení Geoparku Český ráj ukazuje mapka.
Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu
geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické
a archeologické lokality i historické památky. Výsledkem je
krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky.

Zdroj: www.geoparkceskyraj.cz

Na administrativním území města se nachází celkem 25 ha veřejně přístupné zeleně, což představuje 28 m2 na obyvatele. To je dvakrát více než např. v Jablonci nad Nisou. Velmi významná je i plocha lesů – 479 ha – 29 % rozlohy města.
Tyto lesy mají vedle hospodářského významu především hodnotu z hlediska rekreace, zdraví obyvatel, ale místního
klimatu a celkové vysoké hodnoty místní krajiny.

Ochrana přírody a krajiny
Ve městě i v jeho bezprostředním okolí se nachází
několik přírodovědně či krajinářsky cenných lokalit. Je
to především přírodní rezervace a Evropsky významná
lokalita Údolí Jizery o rozloze 39,28 ha a přírodní
památka Galerie 5,54 ha. Vyhlášeným významným
krajinným prvkem je městský lesopark Palackého sady
o rozloze 6 ha. Chráněná území tvoří přibližně 4,5 %
rozlohy města.
Dle podkladů, České geologické služby - Geofondu Mapy ložiskové ochrany lze konstatovat, že na území
města Semily se nenachází žádné výhradní ložisko
nerostných surovin, žádný registrovaný prognózní
zdroj, není vymezen žádný dobývací prostor ani
chráněné ložiskové území. Jsou zde registrovány
tři dokumentované prognózní zdroje nerostných
uvažovat s reálností těžeb těchto zdrojů nerostných
surovin.
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Podíl veřejně přístupné zeleně
Indikátor

Plocha veřejně
přístupné zeleně

Plocha veřejně přístupné
zeleně na obyvatele

Hodnota

25

28,0

Jednotka

ha

m2/obyv.

Rok

2010

2010
Zdroj: MěÚ Semily

Památné stromy
Na administrativním území města Semily se nachází celkem 9 památných stromů. Jde o buky lesní a lípy srdčité, všechny
stromy jsou starší než 100 let. Nejstarší z nich, lípa na katastrálním území Spálov, se pyšní věkem 160 let a obvodem
kmene ve výši prsou přes 5,5 metru.

Český název

Latinský název

Buk lesní

Fagus sylvatica

Lípa srdčitá
Tilia cordata
4 lípy srdčité
„U 14 Pomocníků“ Tilia cordata
Lípa srdčitá
Tilia cordata
Fagus sylvatica
2 buky lesní
Atropunicea

Odhad stáří Obvod kmene
Pozemek p.č., k.ú. Rok
vyhlášení (roky)
ve výšce 1,3 m
329, Bítouchov
u Semil
1422/2, Spálov
2062, 2069/1,
Semily
2039, Semily
1020, Semily

Zdravotní stav

1996

140

3,65 m

1

1995

160

5,56

2

1994

130

2,23 – 3,23

2, 2, 2, 4

1994

150

4,38

2

1994

140

2,88, 3,54

1, 1
Zdroj: MěÚ Semily

Legenda

l

Památné stromy
Hranice katastrálního území
Silnice II. třídy
Vodní toky
Železnice
Vodní plochy
Lesy
Zastavěné území
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4. Voda
Charakteristika vodstva v Semilech a okolí
Městem protéká řeka Jizera a potok Oleška, částečně se
území dotýká řeka Kamenice (Spálov). Řeka Jizera pramení
pod Smrkem v Jizerských horách, celková plocha jejího
povodí je 2 193 km2 a průměrný průtok (Předměřice
nad Jizerou) je 24,3 m3/s. Nejbližší hlásný profil Českého
hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) po proudu Jizery
se nachází v městě Železný Brod, zhruba 8 km od Semil.
Průměrný roční stav vody zde činí 140 cm a průměrný
průtok 16,3 m3/s. Naopak proti proudu řeky je to profil Dolní
Sytová (12 km od Semil) s průměrným ročním stavem 72 cm
a průměrným průtokem 8,9 m3/s. Levobřežní přítok Jizery,
potok Oleška má v profilu Bělá zhruba 16 km od soutoku
s Jizerou v Semilech průměrný průtok 1 m3/s.

útlumem průmyslu na horním toku Jizery. Významným
krokem k zlepšení kvality vody v povodí Jizery je projekt
Čistá Jizera, který do regionu přináší z fondů EU více než
půl miliardy korun. Jeho nositelem je Vodohospodářské
sdružení Turnov2, které vzniklo v roce 1995 a sdružuje
obce v povodí horní Jizery (Turnov, Ohrazenice, Přepeře,
Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála,
Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad
Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity,
Žernov, Ktová, Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna).
V Semilech díky tomuto projektu dochází k výstavbě nové
kanalizace v délce 10 333 metrů, rekonstrukci stávající
kanalizace (délka 3 498 metrů) a výstavbě 2 502 metrů
veřejných částí kanalizačních přípojek. Celkové náklady pro
město činí 135 milionů korun. Investice se dotknou zhruba
1500 obyvatel Semil.

Čistota vodních toků se za posledních deset let zvýšila, což
je způsobeno jak čištěním odpadních vod, tak především

Jakost vody
Jakost povrchové vody v řece Jizeře není v Semilech ani
v blízkém okolí monitorována. Správce vodního toku –
Povodí Labe, s.p., monitoruje jakost povrchové vody v potoku Oleška, na profilu Bořkov (2 kilometry od jeho soutoku
s Jizerou). Za tabulky vyplývá, že zhoršených parametrů
(třídy jakosti III., což odpovídá znečištěné vodě) dosahuje
Oleška ve dvou parametrech – dusičnanový fosfor a celkový fosfor. Nejvyšší třída jakosti v parametru chemické
spotřeby kyslíku svědčí o nízkém obsahu organických látek
v daném toku.

Jakost povrchové vody toku Oleška - Bořkov v období 2007-2009
											
Imisní Třída
Ukazatel		
Jednotka Minimum Maximum Průměr Medián C90 C95
											
limity jakosti
Teplota vody
°C		
Reakce vody
			
Elektrolytická konduktivita
mS/m
Biochemická spotřeba
kyslíku BSK-5		
mg/l
Chemická spotřeba kyslíku
dichromanem		
mg/l
Amoniakální dusík
mg/l
Dusičnanový dusík
mg/l
Celkový fosfor
mg/l

3
7,9
30,2

18,3
8,4
49,2

9,4
8,2
39,6

10,2
8,2
38

17,1 17,7
8,4 8,4
47,9 48,5

1,8

5

2,4

2

3

4,7
0,01
4,2
0,11

18
0,25
8
0,47

10,6
0,1
5,7
0,22

10
0,07
5,7
0,16

13,5
0,2
6,7
0,38

25
6-8
II

4

6

II

15,8
0,22
7,3
0,43

35
0.5
7
0.2

I
I
III
III

Zdroj: Povodí Labe
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Vodovody a kanalizace
Město Semily má vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je
zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a většina
přechodných návštěvníků města. Vodovodní síť je propojena
s vodovodními rozvody v obcích Benešov u Semily a Chuchelna. Vodovodní rozvody v Semilech byly vybudovány postupně
od začátku 20. století.
Provozovatelem vodovodů a kanalizace v Semilech je společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. Majitelem
vodohospodářské infrastruktury je Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS - viz. výše). Severočeská vodárenská společnost
patří k největším vodárenským společnostem v Čechách. Její
region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého

kraje. Jde o území o celkové rozloze 7 400 km2 (tedy cca 12 %
plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je
1,05 milionu obyvatel (92 %) napojených na vodovod, 0,882
milionu (77 %) na kanalizaci a 0,832 milionu (73 %) na čistírny
odpadních vod.
Cena vodného – tj. cena pitné vody - narostla mezi lety 2005
a 2010 o 49 %. Cena stočného – tj. cena za odkanalizování
odpadní vody – vzrostla ve stejném období o 69 %
(graf). Hlavním důvodem pro zvyšování ceny je nutnost
spolufinancování investičních projektů, financovaných z fondů Evropské unie - zejména Čistá Jizera ale i další projekty
rozvoje vodohospodářské infrastruktury v regionu.

Cena vodného a stočného (Kč/m3)
Cena vodnédo

Cena stočného

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zdroj: VHS Turnov

Kvalita pitné vody a vody ke koupání
Kvalita pitné vody je ve skupinovém vodovodu Semily –
Benešov u Semil – Chuchelna pravidelně sledována dle
schváleného kontrolního plánu provozovatelem vodovodu
i pracovníky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
Pitná voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody dané vyhláškou MZ č.
252/2004 Sb. Mezi hlavní veřejností sledované veličiny patří
obsah dusičnanů v pitné vodě. Jejich hodnota je u jednotlivých zdrojů rozdílná a pohybuje se od 8,1 do 42,6 mg/litr,
přičemž limitní hodnota daná vyhláškou je 50 mg/l.
V Semilech není provozováno venkovní umělé ani přírodní

3

http://www.khslbc.cz/

koupaliště a jeho vybudování patří k největším prioritám
občanů (viz výsledky ankety Téma 2009 pro Semily). Obyvatelé
mohou navštěvovat nedaleké veřejné umělé koupaliště
Chuchelna (velký bazén a brouzdaliště) nebo přírodní
koupaliště Košťálov. V letní koupací sezoně 2009 bylo na okrese Semily provozováno 8 koupališť charakteru koupání ve
volné přírodě a 1 veřejné umělé koupaliště Chuchelna.
Kvalita vody v těchto koupalištích je pravidelně sledována
provozovate-lem koupaliště a minimálně 2x za sezónu
je provedena kontrola, včetně odběrů vody z koupaliště,
pracovníky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje3.
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5. Odpady
Způsob nakládání s komunálním odpadem je základním
indikátorem udržitelného hospodaření se surovinami
v obci. Ukazatel nakládání s komunálním odpadem
zprostředkovaně prezentuje ochotu a uvědomění občanů i místní správy měnit své vzorce chování ve vztahu
k životnímu prostředí. Cílem udržitelné obce, musí být
v prvé řadě předcházení vzniku odpadů a ve druhé
řadě postupné zvyšování podílu odpadů, které jsou
materiálově využity (třídění odpadů).
Město využívá skládku v Košťálově a skládku nebezpečného odpadu v Lomnici nad Popelkou. Od roku
2000 spolupracuje se společností EKO-KOM, a. s. Ta městu poskytla příspěvek na třídění odpadů přesahující

3 mil. Kč, dále formou bezplatné výpůjčky zprostředkovala přes 40 ks nádob na tříděný odpad. Kromě zajištění
zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů
systém EKO-KOM provozuje řadu doprovodných činností:
informační, poradenskou, výzkumnou a vzdělávací
(Tonda Obal).
Semilská sběrná místa se od roku 2008 rozšířila o nádoby
na bioodpad. Občané dále mají možnost kompostovat
na vlastním pozemku, např. v kompostéru bezplatně
zapůjčeném městem (v r. 2009 se jednalo o 177 ks).
Celkem je ve městě umístěno 22 nádob na bílé sklo,
46 nádob na barevné sklo, 49 kontejnerů na PET, 47 na
papír a 10 na oděvy a textilní materiály.

Celková produkce komunálního odpadu
Indikátor		

Jednotka Rok 2008

Celková produkce
komunálního odpadu
tuna
3 352,28
Celková produkce
komunálního odpadu
na obyvatele		
kilogram
374,81
Produkce nebezpečného
odpadu			
tuna
7,76
Vytříděné složky
– papír			
tuna
192,80
Vytříděné složky
- sklo			
tuna
101,78
Vytříděné složky
- plasty			
tuna
59,58
Vytříděné složky
- nápojové kartony
tuna
4,15
Vytříděné složky
- bioodpad		
tuna
22,58
Vytříděné složky
- kovy			
tuna
1 255,88
Vytříděné složky
- textil			
tuna
25,86
Podíl skládkovaného
komunálního odpadu
procento
67
Podíl spalovaného
komunálního odpadu
procento
0
Počet stanovišť s možností
třídění odpadu
(barevné popelnice)
počet		

Rok 2009
2 549,14
285,81
10,52
149,1
98,55
64,23
6,37

Celková produkce komunálního odpadu v posledním
roce výrazně klesla. V roce 2008 činila ještě 3 352,28
tun, což na jednoho obyvatele znamená 374,81 kg.
Tento výsledek byl vyšší než celostátní průměr 305 kg
na obyvatele (2008). V dalším roce se snížila celková
produkce odpadu na 2 549,14 tun, tedy 285,81 kg.
Za rok 2009 se Semily posunuly pod celostátní
průměr. Kladným výsledkem je vytřídění více než
33 % komunálního odpadu, celkem 186 kg na
obyvatele v roce 2008. V roce 2009 došlo k poklesu
tohoto indikátoru, zejména díky menšímu množství
vytříděných kovů (celkově vytříděno 30 % odpadů,
120 kg na obyvatele). Přes polovinu vytříděného
odpadu tvoří kovy, dále papír, sklo a plasty. Množství
vytříděných nápojových kartonů během posledních třech let vystoupilo na 6,4 tuny. Stejně je tomu
s plasty, které dosáhly v roce 2009 množství 64,2
tuny.

49,12
657,54
32,97
70
0
40
Odpadní hnízdo na parkovišti za samoobsluhou, Řeky

Produkce třídeného odpadu v roce 2009
Nebezpečný odpad
Papír
Sklo
Plasty
Nápojové kartony
Bioodpad
Kovy
Textil
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14 %
9%
61 %
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5% 1%

6. Nezaměstnanost
V letech 2005 - 2008 se v Semilech dařilo pozvolna
snižovat registrovanou míru nezaměstnanosti. Nárůst nezaměstnanosti od roku 2008 byl způsoben
celosvětovou hospodářskou krizí, kvůli které hodně firem
zaznamenalo pokles zakázek, s tím klesla poptávka po
nových pracovnících a přišlo propouštění. Tento trend
dobře ilustruje pokles počtu volných pracovních míst
od roku 2008, stejně jako prudký nárůst počtu uchazečů

na jedno pracovní místo. Druhý indikátor dosáhl v roce
2009 průměrné hodnoty 35. V květnu 2010 hledalo práci
v Semilech 466 lidí a počet volných pracovních míst byl
pouze 17 – to znamená 27 uchazečů o jedno pracovní
místo. Jak vyplývá ze šetření provedených ve městě
(viz. následující kapitola) možnost najít práci patří pro
obyvatele Semil k vůbec nejdůležitějším rysům kvality
života ve městě.

Registrovaná míra nezaměstnanosti
Registrovaná míra nezaměstnanosti procentuálním způsobem vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání na celkové
pracovní síle. Údaj se vztahuje k 31. 12. daného roku.

12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%

2005

2006

2007

2008

2009
Zdroj: MPSV

Indikátor							

2005

2006

2007

2008

2009

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti (*)				

3,9 %

3,2 %

2,6 %

2,2 %

2,7 %

Registrovaná míra nezaměstnanosti (**)				

8,8 %

8,2 %

7,3 %

7,0 %

10,6 %

Registrovaná míra nezaměstnanosti žen (***)			

9,2 %

8,8 %

6,7 %

7,4 %

10,4 %

Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů (****)		

6,0 %

3,8 %

4,5 %

5,1 %

4,8 %

Počet volných pracovních míst					

36

42

50

21

15

Počet uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo		

12,5

9,5

7,1

16,7

34,8

Zdroj MPSV, údaje k 31.12.

*

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti (%) - počet všech uchazečů s evidencí nad 12 měsíců/počet ekonomicky aktivních
obyvatel (2001)
** Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) - počet dosažitelných uchazečů/počet ekonomicky aktivních (2001)
*** Registrovaná míra nezaměstnanosti žen (%) - počet dosažitelných uchazečů-žen/počet ekonomicky aktivních žen (2001)
**** Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů (%) - počet všech evidovaných absolventů do 2 let po ukončení studia
počet ekonomicky aktivních (2001)
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7. Spokojenost občanů
s místním společenstvím
Ukazatel Spokojenost občanů s místním společenstvím
zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů
s městem, ve kterém žijí a pracují a další dílčí aspekty této
spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života,
která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti.
Znamená možnost žít v takových podmínkách, které
zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kulturu
atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování

a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje
důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem,
čímž se z něj stává klíčový indikátor místní udržitelnosti.
Ukazatel se zjišťuje pomocí dotazníkového šetření,
které se v Semilech uskutečnilo na podzim roku 2009
na reprezentativním vzorku obyvatel. Cílem šetření
bylo vedení města zprostředkovat zpětnou vazbu
názorů, postojů a preferencí obyvatel města. Závěrečná
vyhodnocující správa je dostupná na webových stránkách
města.

Jak jste spokojen(a) se Semily, jako s místem, kde žijete či pracujete?
100 %
90 %

4,6 %

34,6 %

19,4 %

24,0 %

49,1 %

44,0 %

16,1 %

80 %
70 %

4,6 %

24,0 %

28,6 %

60 %
50 %
40 %
Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem
jako s místem, kde žijí a pracují. Data
v grafu jsou seřazena sestupně podle podílu spokojených obyvatel s městem dle posledních šetření.

Obecná míra spokojenosti
5,7 %

26,2 %

21,7 %
16,2%

46,4 %

velmi spokojen

mírně spokojen

mírně nespokojen

velmi nespokojen

30 %

41,1 %

49,2 %

20 %
10 %
0%

44,0 %

14,3 %

11,5 %

26,9 %

Centrum

Sídliště
Řeky

Podmoklice

28,0 %

30,0 %

Semily I

Nouzov
Klimkovice
Bitoouchov

Spokojenost s různými aspekty
fungování města
Indikátory v tabulce uvádějí průměr bodového ohodnocení míry
spokojenosti občanů s vybranými oblastmi života ve městě na
stupnici 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování
Spokojenost s fungováním MěÚ				
Spokojenost s mezilidskými vztahy			
Spokojenost s technickými službami			
Spokojenost se základními veřejnými službami		
Spokojenost s kvalitou okolního ŽP			
Spokojenost s možností provozovat záliby a koníčky		
Spokojenost s politicko-společenskou atmosférou		
Spokojenost s Městskou policií				
Spokojenost s možnostmi zaměstnání			

7,4
6,6
6,3
6,3
6,2
6,1
6,0
5,9
5,2
2,9

Zdroj: TIMUR
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Obecně lze říci, že obyvatelé Semil jsou s životem ve městě
spokojeni. Více jak 31 % jich je však s městem nespokojeno. Z porovnání s ostatními městy vyplývá, že spokojenost s městem je
v Semilech nižší než v jiných městech. Více jsou nespokojení muži
než ženy a obyvatelé centra a sídliště Řeky. Obyvatelé velmi kladně
hodnotí možnost účastnit se místního plánování, což je nejlepší
výsledek ze všech měst v ČR a svědčí o dobré práci Městského
úřadu a dalších institucí. Naopak lidé jsou velmi nespokojeni
s možnostmi zaměstnání ve městě. Z hlediska veřejných služeb
jsou nejvíce nespokojeni s fungováním Městské Policie. Na druhou stranu si cení základního a mateřského školství.

Spokojenost s místní společenstvím
ve městech ČR
spokojeno
Pelhřimov 06

92,5 %

Litoměřice 07

89,3 %

Hradec Králové 05

88,5 %

Uherské Hradiště 09

88,5 %

Vsetín 09

87,4 %

Kopřivnice 05

87,4 %

Chrudim 07

87,2 %

Záhoran 05

86,0 %

Poděbrady 09

84,9 %

Krnov 05

84,0 %

Velké Meziříčí 05

81,5 %

Prostějov 08

80,9 %

Jablonec n. N. 09

80,8 %

Krásná Lípa 09

77,0 %

Praha Libuš 08

76,8 %

Třebíč 08

76,7 %

Kladno 08

74,3 %

Hodonín 09

71,5 %

Semily 09

68,1 %

Mladá Boleslav 06

67,0 %

Hodonín 07

67,0 %

Bílina 08

65,7 %

Roudnice n. L. 08

65,3 %

nespokojeno

Spokojenost se stavem
městského mobiliáře
ano

ne

nevím

74,7 %

16 %

9,3 %

lavičky

72,1 %

17,5 %

10,4 %

odpadkové koše
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8. Mobilita a místní přeprava
cestujících
Doprava a mobilita je jedním z významných aspektů
ovlivňující zdraví města. Ukazatel Mobilita a místní
přeprava cestujících zjišťuje a popisuje mobilitu občanů
žijících na území dané samosprávy. V Semilech se ukazatel
zjišťoval pomocí dotazníkového šetření společně se
spokojeností obyvatel na podzim roku 2009.
Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat z hlediska
udržitelnosti jako udržitelné – pěší cesta, cesta na kole,
použití hromadné dopravy a neudržitelné – cesta autem,
na motocyklu nebo pomocí taxi. V Semilech se využívá
z necelých 68 % udržitelná doprava. Převaha udržitelných způsobů cestování nad neudržitelnými je sama
o sobě velmi kladným údajem, procento udržitelných
(tzv. měkkých) forem cestování je však stále malé.
Respondenti dotazníku zaznamenávali, jaký z šesti
možných způsobů dopravy sledovaný běžný pracovní den využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl
cest byl uskutečněn pěšky (54,1 %) a automobilem
(30,4 %). Naopak v minimální míře obyvatelé Semil

Způsob dopravy
Autem

Pěšky

Hradec Králové 05

23,0 %

Hodonín 07

23,3 %

Hodonín 09

25,1 %		

Poděbrady 09

29,3 % 		

Jablonec n. N. 09

29,4 %

Podíl cest osobními automobily

MHD

Jiné

36,0 %

Negativním jevem je vysoký podíl cest automobilem,
30 %, což je problém také v ostatních městech ČR, či
převaha cest automobilem bez spolujezdců, téměř
polovina aut.
0 %3 %
Pěšky

44,1 %
49,9 %

Na kole

30,4 %
54,1%
54,1 %

38,8 %

Motocykl
Autem
Taxi

33,8 %

Třebíč 08

29,5 %

42,3 %

Roudnice n. L. 08

30,4 %

45,0 %

Semily 09

30,4 %

Velké Meziříčí 05

32,3 %

Vsetín 09

32,5 %

Uherské Hradiště 09 34,4 %
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Na kole

využívají hromadné dopravy (pouze 3 %), což je oproti
jiným městů absolutně nejnižší výsledek. Poměrně
pozitivní z hlediska udržitelnosti je nízká průměrná
vzdálenost jedné cesty (pouze 8,7 km) a také nadpoloviční podíl cest autem alespoň s jedním spolujezdcem.

Bílina 08

36,5 %

Kladno 09

38,2 %

Praha Libuš 08

38,5 %

Chrudim 09

31,4 %

Záhoran 04

43,0 %

54,1 %
55,4 %
38,4 %
28,4 %
39,8 %
20,7 %

1,8 %

Hromadná doprava

10,7%
10,7
%

Cyklostezky na území města
Z šetření mobility vyplynulo, že necelých 30 % lidí se
dopravuje po městě na kole, z toho 10,7 % občanů
využívá pravidelně v běžný pracovní den jízdní kolo
jako dopravní prostředek. Více jak 60 % těchto lidí
není bohužel spokojena se zázemím pro cyklisty.
Město v současné době spravuje 0,7 km cyklostezek
a podle návrhu nového územního plánu chystá vybudování dalších 5,3 km cyklostezek.

Dopravujete se po městě na kole?

6,6 %
30 %

42,0 %
10,0 %

70 %

Ano
Ne

9. Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou podle českého zákona vymezeny jako „přírodní zdroje, které mají schopnost
se při postupném spotřebovávání částečně nebo plně
obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ Jedná se
především o sluneční energii, vodní energii, energii větru,
biomasu (energii ze dřeva) a energii Země (tzv. geotermální energie). Cílem Evropské unie, je dosáhnout v roce 2020
20 % podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Tento
cíl platí i pro Českou republiku, která se dále při vstupu do

Celková spotřeba energie
a spotřeba elektrické energie
Podle Územní energetické koncepce5, zpracované pro město v roce 2007, činila v roce 2006 celková konečná spotřeba
energie v Semilech 466 158 GJ (tj. 52,5 GJ na obyvatele).
Největší podíl na této spotřebě má sektor bydlení (68 %),
průmysl a služby spotřebovávají po 16 % energie (graf).
Spotřeba elektrické energie činila v roce 2006 91 555 GJ.
To odpovídá 10,2 GJ na obyvatele. Dominantním palivem
pro výrobu energie v malých, středních a velkých zdrojích
je zemní plyn (74 %), následovaný hnědým uhlím (17 %),
biomasou a těžkým topným olejem (po 4 %). Hnědé uhlí
je spalováno především v malých zdrojích (malé domovní
kotle), což přispívá k místně zhoršené kvalitě ovzduší.

Konečná spotřeba energie, 2006
15,8 %
bytová sféra
16 %

průmyslová sféra
68,1 %

terciární sféra

Zdroj: Územní energetická koncepce

EU zavázala v roce 2010 dosáhnout 8 % podílu elektřiny
z OZE. V roce 2008 činil tento indikátor 5,2 %, podíl obnovitelné energie na celkové primární spotřebě činil 5,0 %4.
Růst podílu obnovitelných zdrojů energie patří k prioritám
řady měst v západní Evropě, neboť to přináší kladné dopady jak na ekonomiku města (OZE jsou dotovány ze strany
státu), tak na „ekologii“ a čistotu ovzduší ve městech. Také
město Semily má v plánu do budoucna zvyšovat podíl
energie z obnovitelných zdrojů.

Obnovitelné zdroje energie
Představitelé města Semily by do budoucna rádi snížili
závislost města a jeho obyvatel na neobnovitelných zdrojích
energie, které navíc pochází z nestabilních zemí. Jde především o zemní plyn, používaný k vytápění, jehož cena roste
a jehož dodávky z Ruska mohou být do budoucna omezeny.
Územní energetická koncepce Semil proto zmapovala
potenciál pro využívání obnovitelných zdrojů energie ve
městě. V současné době jsou jedinými využívanými zdroji
obnovitelné energie ve městě biomasa (dřevní hmota)
a vodní energie. Biomasa je spalovaná v malých zdrojích
– domovních kotlích v rodinných domcích a dále ve dvou
středních zdrojích (Truhlářský Agát a SAVA). Odhadovaný podíl
biomasy na konečné spotřebě energie v roce 2006 činil cca
4 %. Dalším obnovitelným zdrojem je vodní energie. Na
administrativním území města se nachází celkem čtyři
vodní elektrárny, jejichž přehled je uveden v tabulce. Jejich
průměrná roční výroba elektrické energie 12,6 GWh postačuje k pokrytí zhruba 50 % spotřeby elektřiny ve městě Semily.
Provozovatel
		

Lokalita Inst. el. výkon
(kW) 		

Průměrná výroba 		
el. en. (MWh/r)

ČEZ		
Spálov
Obnovitelné zdroje

2400

10300

Hybler 		

Semily

490		

1470

Km-Prona

Semily

280		

840

Havlíček		

Semily

n.a.		

n.a.

3170		

12610

Celkem

		

Zdroj: MěÚ Semily

K dalším potenciálně využitelným obnovitelným zdrojům
energie je solární energie. V připravovaném Územním plánu
Semily je rozloha navrhovaných fotovoltaických elektráren
8,496 ha. Tyto plánované zdroje nicméně v současné době
naráží na problémy při žádostech o napojování na distribuční
síť. Správce distribuční sítě Česká energetická přenosová
soustava, a.s. (ČEPS) vydala v únoru roku 2010 stop stav pro

připojování fotovoltaických a větrných elektráren do sítě.
Není jasné, kdy toto omezení bude odstraněno6. Ani územní
energetická koncepce nepočítá s tímto zdrojem pro Semily
jako s příliš perspektivním – vzhledem k poloze města v údolí
a častým mlhám. Jako nejperspektivnější zdroj je uvažována
energie Země – geotermální energie.

Geotermální energie
Geotermální energie byla Územní energetickou koncepcí
doporučena jako nejvýhodnější zdroj obnovitelné energie
pro výrobu tepla ve městě. V připravovaném územním
plánu je pro tento zdroj energie určena plocha 1 650 m² ve
vlastnictví města, nacházející se v severozápadní části území
za sídlištěm v Řekách. Nejdříve je nutné provést průzkumný
vrt do hloubky cca 2,5 - 5 km. Pokud by vrt potvrdil vhodnost
geologického podloží pro tento zdroj tepla, následovalo by
vybudování vlastní geotermální elektrárny, což představuje
náklady cca 130 mil Kč. Investice by se však vrátila během
4
5
6

11 let díky nižším cenám za dodané teplo pro obyvatele.
Teplo by sloužilo především obyvatelům sídliště Řeky a event.
k ohřevu uvažovaného bazénu. Další možností je teplou vodu
z nitra Země využít i pro výrobu elektrické energie, čímž by
vzrostly náklady na kogenerační výrobu energie, ale snížila by
se celková návratnost investivre. Město proto v současné době
hledá investora, který se bude podílet na nákladech spojených
z průzkumnými vrty i vybudováním vlastní geotermální
výtopny.

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z OZE, MPO, 2010 (http://www.mpo.cz/dokument25358.html)
Územní energetická koncepce města Semily. RAEN, s.r.o., Praha 2007.
http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=670985
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10. Transparentnost úřadu
Korupce bývá označována za největší nešvar české
společnosti. Stalo ze z ní hlavní téma voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na jaře
roku 2010. Mezinárodně uznávaným indikátorem v této
oblasti je tzv. Index vnímání korupce, který každoročně
zveřejňuje nezisková organizace Transparency International7, která má pobočku i v České republice. Index
seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce
mezi úředníky veřejné správy a politiky. Jde o složený index, vycházející z výsledků průzkumů, které se vztahují
ke korupci, odrážejí názory odborníků a představitelů

podnikatelské sféry a zajišťují je různé nezávislé a renomované instituce.
Podle posledně zveřejněných údajů z roku 2009 patří
České republice nelichotivé 52. místo, s indexem korupce 4,9 (podle stupnice 0 -10, kde 10 znamená stát bez
korupce a 0 vysokou míru korupce). ČR meziročně sestoupila ze 45. místa a přiblížila se svému nejhoršímu
umístnění v roce 2003 (54. místo). Vývoj indexu od roku
1998 ukazuje tabulka.

Index vnímání korupce 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hodnota indexu ČR

4,8

4,6

4,3

3,9

3,7

3,9

4,2

4,3

4,8

5,2

5,2

4,9

Pořadí ČR od nejlepšího 37.

39.

42.

47.

52.

54.

51.

47.

46.

41.

45.

52.

Zdroj: Transparency International

Ocenění Semil
Pro volené zástupce Semil v čele se starostou Janem
Farským představuje transparentnost úřadu a boj s korupcí velmi důležité téma8. Díky tomu se ve městě podařilo
snížit náklady na veřejné zakázky o 10 - 20 %. Městský
úřad zveřejňuje na internetu všechny zakázky v hodnotě
nad 30.000 Kč9.
Na webových stránkách města lze zpětně dohledat, jak
byla u které zakázky zpracována zadávací dokumentace,
či jaká byla kritéria pro výběr vítěze. Kromě toho lze zjistit, kdo byl v hodnotící komisi, a kdo jak danou nabídku
ohodnotil. Na internetu jsou navíc volně a přehledně

7
8
9
10
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dostupné všechny smlouvy, které město s vítězem
soutěže uzavřelo, včetně případných dodatků.
Za svoji transparentnost získaly Semily v roce 2008 první
cenu v soutěži Otevřeno-Zavřeno10, která hodnotí
otevřenost úřadů vůči veřejnosti. Bylo oceněno plnění
volebního programu v oblasti otevřenosti: transparentnost výběrových řízení, úplný obrazový záznam zastupitelstva, vyváženost při vydávání Semilských novin a další
aktivity města.

http://www.transparency.cz/
http://www.semily.cz/cz/obcan/zpravodajstvi/aktualne/slovo-starosty/
http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/archiv-souteze/2008/vysledky-oxz-2008-11.html
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