
Odpadové hospodářství města Fulnek 

Základní údaje 

Kraj: Moravskoslezský 

Počet obyvatel k 1. 1. 2013: 5877  

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2013: 107,5 kg/obyv. 

Systém odpadového hospodářství 

Město Fulnek své odpadové hospodářství dlouhodobě a koncepčně rozvíjí.  Ve Fulneku se třídí papír, plasty, 
nápojové kartony (společně s plasty), kovy (společně s plasty), směsné sklo, po městě jsou rozmístěny i 
1100 litrové kontejnery na bioodpad. Dále jsou ve městě rozmístěny kontejnery na textil (5 ks) a 
elektroodpad (7 ks).  

Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře. Jedná se hlavně o objemnější odpady (nábytek, koberce, 
ledničky, pračky, televizory, pneumatiky) a odpady nebezpečné (baterie, akumulátory, lepidla, oleje, 
ředidla, znečištěné obaly). Dále se zde do velkoobjemového kontejneru třídí tvrdé plasty. U objemnějších 
odpadů si lze objednat i odvoz. Likvidaci stavebních odpadů si domácnosti zajišťují sami, mohou je ale i za 
poplatek uložit ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr provozují Technické služby města Fulnek.  

Na odvoz směsného komunálního odpadu si domácnosti na základě smlouvy pronajímají nádoby o objemu 
70, 110, 1100 litrů s tím, že mohou být vyváženy buď 1x týdně, 1x za 2 týdny či 1x za 4 týdny. Motivaci 
domácností považují zástupci města za důležitou a za hlavní důvod nízké produkce směsného odpadu. Za 
důležitý považují i osobní kontakt se zástupci domácností při uzavírání a úpravě smluv. Motivace 
koneckonců pomáhá městu i při zvyšování výtěžnosti u papíru a nápojových kartonů, neboť za nárůstem 
jejich sebraného množství stojí soutěž ve sběru těchto komodit na školách. 

Údaje o produkci jednotlivých druhů odpadu shrnuje následující tabulka: 

Druh odpadu 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
  (t) (t) (t) (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.) 
Papír 22,1 29,8 35,9 3,7 5,1 6,2 
Plasty 112,5 111,6 109,2 19,0 19,0 18,8 
Sklo 73,8 75,2 95,3 12,5 12,8 16,4 
Nápojové kartony 0,0 3,1 3,2 0,0 0,5 0,5 
Kovy 291,4 206,5 243,7 49,2 35,1 41,8 
Bioodpad 650,3 274,3 543,0 109,8 46,7 93,2 
Dřevo 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,7 
Zemina a kameny 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,7 
NO 2,6 2,5 2,5 0,4 0,4 0,4 
Směsný komunální odpad 686,0 631,5 606,2 115,9 107,4 104,1 
Objemný odpad 112,9 62,2 84,8 19,1 10,6 14,6 
Uliční smetky 9,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 

 

 



 Nominace na Odpadového Oskara 

Město je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 2 za úspěšný, dlouhodobý a koncepční rozvoj 
odpadového hospodářství s vysokou mírou recyklace (50,2 % v roce 2013), za nízkou produkci směsného 
komunálního odpadu, osvětu (spolupráce se školami při třídění papíru a nápojových kartonů) a otevřenou 
komunikaci s veřejností (smlouvy se svozovými společnostmi jsou dostupné na webu). 

Zdroje informací 

Technické služby města Fulnek: http://www.fulnek.cz/informace/ms-3347/p1=3347   

Plán odpadového hospodářství města Fulnek na roky 2011 až 2015 

E-mailová komunikace s pí. Pavlou Maštalířovou, referentkou odboru  IŽP MÚ Fulnek  

Návštěva města Fulnek dne 23. dubna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž je realizována v rámci projektu "Prevence odpadů srozumitelně", který byl podpořen Ministerstvem 
životního prostředí. Texty nemusí vyjadřovat názory dárců. 

 


