
Vývoj odpadové hospodá�ství v Olomouci v letech 2002 - 2006 
 

Sb�rové soboty a sb�rové dvory  
Množství vybraného odpadu p�i sb�rových sobotách a ve sb�rových dvorech  

odpad 2002 2003 2004  2005 2006 

velkoobjemový (t) 1157,310 2974,3 4473,6 2619 2465 

nebezpe�ný (t) 143,797 188,36 323,4 216,9 158,9 

celkem (t) 1301,107 3162,6 4797,0 2835,9 2623,9 

 
P�i porovnání posledních 3 let, došlo ke snížení množství nebezpe�ného odpadu až 
o 50%. Tento jev je mimo jiné i d�sledkem zavedení zp�tného odb�ru elektrovýrobk� 
po skon�ení jejich funk�nosti. Tyto vy�azené, ovšem pouze kompletní 
elektrospot�ebi�e, m�žete odevzdávat ve sb�rových dvorech, p�ípadn� u posledních 
prodejc�, kde již s nimi není nakládáno jako s odpadem.  
 
Separovaný sb�r  
Po�et sb�rných nádob na stanovištích separovaného sb�ru ve m�st� Olomouci  

komodita k 31.3.2002 k 30.11.2003 k 30.12.2004 k 31.12.2005 k 30.11.2006 
papír 334  393 393 478 493 

sklo  229  357 367 392  448 

plast 286 356 424 510 531 

tetrapack 0  0 406 449 488 

celkem  849  1106 1590 1829 1960 

 
B�hem lo�ského roku bylo dopln�no 131 kontejner� na jednotlivé druhy vyt�íd�ných 
odpad�, což v celkovém po�tu znamená nár�st o 7 %. V rámci pilotního projektu bylo 
postupn� také rozmíst�no p�es 80 sb�rných nádob na bílé sklo, jehož t�íd�ní se v 
Olomouci zavádí v d�sledku zkvalitn�ní t�íd�ní skla a zejména požadavk� jeho 
zpracovatel�. Na jedno stanovišt� t�íd�ného sb�ru nyní p�ipadá v pr�m�ru mén� než 
200 obyvatel m�sta Olomouce. Ješt� v roce 2005 to bylo 225 obyvatel na jedno 
stanovišt�.  
 
Souhrn  
Množství odpadu, který byl svezen od ob�an� m�sta Olomouce  

Komodita papír 
(t) 

sklo 
(t) 

nápojový 
karton (t) 

plast 
(t) 

sm�sný kom.odpad z 
domác. (t) 

poplatek 
(K�) 

rok 2002  664  405 0 242 16.476 468,- 

rok 2003 704  440  0,5 369 18.247 468,- 

rok 2004  963 583 24,0 371 19.002 492,- 

rok 2005 1188 637 29,8  470  16.592  492,- 

rok 2006 1488 859 54,76 562 17.140 492,- 

 
Bližší informace podá Ing. Radim Plachý, odbor životního prost�edí, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, 4.patro dv.� 4.29, tel.: 588 488 332, e-mail: radim.plachy@mmol.cz 


