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Příloha č. 1 Mapa Fulnek 



 
 
Diagnostická analýza rozvoje oborů a činností 
 
 
I. Identifikace místa diagnostické analýzy 
 
 
Základní dotazník je zpracován pro obec (město):   FULNEK 
 
 
a okolí (výčet obcí), resp. částí města (výčet částí):   --- 
 
 
 
 
Druhý dotazník je přiložen za obce (části):    FULNEK 
 
 
 
 
 
Adresa do práce:    Zpracoval: Bc. Ivana Mozdřeňová 
---               
 
 
 
 
 
Telefon do práce:    Funkce:  
---                               --- 
 
 
Fax:      Podpis a razítko: 
---       --- 
 
 
 
 
 
 
  

Odesláno dne: --- 

Příloha č. 2 
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I. oddíl: INFORMACE O OBCI 
 
 
01. Název obce:   FULNEK 
 011. Statut obce 
  - statutární město:  
  - město:   
  - obec:    
 012. Počet místních částí 
  obce   9 
 013. Počet obyvatel: 5948 
 014. Rozloha (km2): 68,46 
 
 
02. Adresa obecního úřadu: nám. Komenského 12 
 021.  Telefon:  556 770 880, 556 770 881 
 022.  Fax:   556 770, 872 
 023.  Telex:   --- 
 024. Kontaktní osoba: starostka Bc. Jana Mocová 
 025. PSČ:   742 45 
 
 
03. Vzdálenost od centra obce: 
 - po silnici do okresního  
    města v km:   19 

- po silnici do Ostravy 
   v km:   38 
 
 

04. Zaměstnanci a podnikatelé v obci: 
 - počet zaměstnanců pracujících v obci:  2750 
 - počet zaměstnanců pracujících v obci 
   z obyvatel obce:     1760 
 - počet podnikatelských subjektů v obci:  1144 
 - počet registrovaných dislokovaných 
   provozních jednotek v obci:    --- 
 
 
05.  Jiné stěžejní identifikační charakteristiky obce (resp. komentář): 
 Obec s rozšířenou působností – Odry 
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I.  oddíl: FILOSOFIE A ZÁMĚRY (VIZE) OBCE 
 
 
11. Popište stručně charakter obce před 2. svět. válkou 
 111. Charakteristika obce (např. rozvinutá vesnice s textilní továrnou místního 
          významu apod.): 
 

V 18. století bylo město výrazně obohaceno a přetvořeno v jeden 
z nejhodnotnějších a nejmalebnějších barokních sídelních celků na Moravě. 
Koncem 18. a začátkem 19. století zaznamenalo město Fulnek značný růst v 
souvislosti s rozvojem soukenické a tkalcovské výroby – soukenická továrna 
firmy Pollak, závod na výrobu nábytkových látek a podnik na hedvábné stuhy 
bratří Kargrů. Dále pivovar se sladovnou sourozenců Kostronových, továrna 
sladových výtažků a škrobárna firmy Hamburger a spol. a továrna na likéry W. 
Kartera. Do hospodářského života výrazně zasáhla pozemková reforma. 
Zlepšovaly se i podmínky zdravotnictví a sociální péče. 

 
 112. Uveďte 3 silné stránky (znaky), jimiž obec vynikala oproti okolním obcím 

        a současně uveďte 3 slabé stránky, které obec znevýhodňovaly oproti okolním 
        obcím: 
        silné stránky:    slabé stránky: 

1. strategická pozice – jant. stezka 1. národnostní rozpory 
2. hodnotné barokní sídlo  2. značná část podniků v německých rukou 
3. významné podnikatelské aktivity 3. --- 

 
12. Popište stručně současný charakter obce: 
 121. Uveďte typické rysy života a kultury v obci: 
 

Relativně klidné město žijící aktivitami Městského kulturního centra Fulnek. 
Nabízí přitažlivé přírodní prostředí. Velká koncentrace historických památek. 
Možnost využití turistických a cyklistických stezek. Na druhou stranu se jedná o 
ekonomicky slabé město s vysokou nezaměstnaností.  

 
 122. Uveďte typické přírodně ekologické rysy obce: 
 

Rozkládá se částečně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Okolí je ze 
severozápadu ohraničeno Nízkým Jeseníkem, z východu Moravskou bránou a z 
jihozápadu a jihu přechází ve Střední Moravu a Hanou. Nejvyššími vrcholy je 
Fidlův kopec, Strážisko, Radáška a Strážná. Kolem neregulovaného toku řeky 
Odry se rozkládají lužní lesy a nivy, svahy Oderských vrchů pokrývají smíšené 
lesy. Geologicky se území skládá z drobů, slepenců, sprašů a štěrkopísků.  
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123. Uveďte typická místa, architektonické, přírodní aj. symboly, které zdůrazňují  
         Charakter obce: 
 

Kapucínský klášter ve Fulneku, Radniční věž, Bratský sbor ve Fulneku, Farní 
kostel Nejsvětější Trojice, Barokní kašna, Morový sloupe Nejsvětější Trojice, 
Knurrův palác, Černá věž, Památník J. A. Komenského, Zámecký komplex, 
Zámecký park, Areál starého hřbitova (s ohradní zdí, kostnicí a kaplí sv. Rocha), 
Vila Lorela, Nedostavěná železniční trať Opava – Fulnek, Stříbrné jezírko, 
Jerlochovické stěny. 

 
 124. Uveďte typické výrobní obory a služby (resp. výrobky a činnosti), které 

        předurčují hospodářský život v obci: 
 

Rychle se rozvíjejícím historickým městem zaměřeným na budoucnost, městem 
průmyslovým i městem škol, kultury a sportu. Člen Sdružení historických sídel 
Čech a Moravy. Mezi typické výrobní obory patří kovovýroba, kovoobrábění a 
zámečnictví. Dalšími tradičními řemesly jsou klempířství, stolařství, tesařství a 
truhlářství. 

 
 125. Uveďte současné 3 silné a 3 slabé stránky obce: 
         Silné stránky:    slabé stránky: 

1. strategické postavení – dálnice D1 1. vysoká nezaměstnanost 
2. bohatá historie   2. nedostatek pracovních příležitostí 
3. přitažlivě přírodní prostředí  3. ekonomicky slabý region 

 
13. Vaše představa o charakteru obce kolem roku 2020: 
 131. Charakteristika obce: 
 

Město silného historického významu s bohatým cestovním ruchem. Ekonomicky silné a 
přitažlivé pro investory. Vysoká zaměstnanost a vysoká úroveň zdravotnictví a 
školství.  
 

 132. Představa o silných a slabých stránkách obce: 
         Silné stránky:    slabé stránky: 

1. dostatek prac. příležitostí  1. příroda zničená velkým cest. ruchem 
2. ekonomicky silný region  2. nedostatek ubytovacích kapacit 
3. bohatý cestovní ruch   3. zvýšená doprava 
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II. oddíl: POTŘEBY (ÚZKÁ MÍSTA) ROZVOJE OBCE 
 
 
21. Sociální služby: 
 Nedostatek míst v domovech pro seniory a mateřských školách. 
 Nedostatečná úroveň ubytovacích zařízení a kapacit. 
 
22. Zaměstnanost: 
 Málo pracovních příležitostí. 
 
 
23.  Doprava a spoje:  
 Nedostatek parkovacích míst. 
 
 
24. Ekologie a přírodní podmínky: 
 Sesuvná a poddolovaná území. 
 Ovzduší znečišťováno velkými podniky. 
 Těžba nerostných surovin – prašnost. 
 Záplavová území – nedostatečná protipovodňová ochrana. 
 
 
25. Péče o budovy, stavby a další obecní majetek (parky apod.):  
 --- 
 
 
26. Infrastruktura obce (voda, plyn, jiné technické služby): 

Potenciální pozemky pro bytovou či jinou výstavbu nevybaveny potřebnou technickou 
infrastrukturou. 

 
 
27. Finance: 
 Chybí finanční prostředky pro realizaci záměrů obce.  
 
 
28. Obchodní síť: 
 --- 
 
 
29.  Jiné potřeby obce – jaké?: 
 Nedostatečná prezentace města.  
 Neschopnost nalákat potenciální investory do města. 
 Nedostatečná podpora podnikání.  
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III. oddíl: ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A INICIATIV 
 
30. Žádoucí podnikatelské aktivity v obci 
 

Odvětví Obory a 
činnosti 
(název) 

V obci jsou 
zastoupeny  

V obci nejsou 
zastoupeny  

Vhodné podmínky 
v obci pro rozvoj 

(ano/ne) 
Zemědělství     
Lesní hospodářství     
Vodní hospodářství     
Těžební prům., paliva, 
energie 

    

Hutní průmysl     
Chemická a 
farmaceutická výroba 

    

Strojírenství a 
kovovýroby 

    

Elektrotech. a 
elektronická výroba 

    

Zpracování dřeva, pap. a 
celulózky 

    

Sklářská výroba, 
keramika, porcelán 

    

Textilní a kofekční 
průmysl 

    

Kožedělná, gumárenská 
a obuvnická výroba 

    

Polygrafie, tiskárny     
Umělecké výroby     
Potravinářská a 
mrazírenská výroba 

    

Výroba  staveb. Hmot     
Jiné prům. výroby     
Stavebnictví     
Projekční a mont. 
činnost 

    

Doprava a spoje     
Obchod X X  ano 
Cestovní ruch, hotely, 
stravování 

X X  ano 

Bytové hospodářství     
Zdravotnictví a 
lázeňství 

    

Školy, vzdělání, 
knihovny 

    

Kultura, zábavné 
podniky a zařízení 

X X  ano 

Peněžnictví, banky     
Jiné služby a řemesla     
 
 



PANEL B                  strana 6 
 
 
40. Nežádoucí podnikatelské aktivity v obci 
 
Odvětví Obory a 

činnosti  
V obci jsou 
zastoupeny  

V obci nejsou zastoupeny 
(rozsah možného 
provozování) 

Důvod 
(ohrožení 
zájmů obce) 

Zemědělství     
Lesní hospodářství     
Vodní hospodářství     
Těžební prům., paliva, 
energie 

X X  Životní 
prostředí 

Hutní průmysl X X  Životní 
prostředí 

Chemická a 
farmaceutická výroba 

X X  Životní 
prostředí 

Strojírenství a 
kovovýroby 

    

Elektrotech. a 
elektronická výroba 

    

Zpracování dřeva, pap. 
a celulózky 

    

Sklářská výroba, 
keramika, porcelán 

    

Textilní a kofekční 
průmysl 

    

Kožedělná, 
gumárenská a 
obuvnická výroba 

    

Polygrafie, tiskárny     
Umělecké výroby     
Potravinářská a 
mrazírenská výroba 

    

Výroba  staveb. Hmot     
Jiné prům. výroby     
Stavebnictví     
Projekční a mont. 
činnost 

    

Doprava a spoje     
Obchod     
Cestovní ruch, hotely, 
stravování 

    

Bytové hospodářství     
Zdravotnictví a 
lázeňství 

    

Školy, vzdělání, 
knihovny 

    

Kultura, zábavné 
podniky a zařízení 

    

Peněžnictví, banky     
Jiné služby a řemesla     
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IV. oddíl: ZDROJE A PODMÍNKY PODNIKÁNÍ V OBCI 
 
50. Poloha obce, geografické a urbanistické 
 faktory v obci: 
 501. Geografická pozice obce (hornatá oblast 
         apod.): 
         - Ø nadm. výška do 200 m n. m.:  
   do 500 m n. m.:  
   do 1000 m n. m.:  
   nad 1000 m n. m.:  
         - reliéf katastru obce: 
   - rovinný:  
   - mírně kopcovitý 
      (vyvýšeniny):       
   - kopcovitý až  
      horský:   
 502. Obec se nachází v zóně: 
         - průmyslové:    
         - zemědělské:    
         - obchodní:    
         - správní:    
         - rekreační:    
         - zvláštního určení 
           (vodohosp. pásmo apod.):  
  Městská památková zóna 
 503. Převažující stáří zástavby 
         (v deseti letech):  4,6 
 504. Charakter zástavby v obci 
         - souvislá městská:   
         - soustředěná venkovská:  
         - rozptýlená:    
         - jiná (jaká?):    
 505. Převažující typ zástavby 
         - panelové domy:   
         - činžovní domy:   
         - rodinné domy:   
         - jiné (jaké?):    
 506. Vzdálenost z centra obce v km 
         - do okresního města po silnici: 18,5 
         - do Ostravy po silnici:  38 
         - do center 3 nejbližších obcí Odry 9 
                Vítkov 19 
               Bílovec 12 
         - k nejbližšímu hraničnímu přechodu    48,5 
    Bohumín Chalupki 
         - k silnici (dálnici), patřící do  
           evropského systému  (D1) 6 
…………………………………………………………...... 
 
51. Plochy 
 511. Volné plochy 
         - stavební místa v m2:  2000 
         - technické plochy (dvory,  
           Pozemky apod.) v ha:  25 
 512. Využívané technické plochy v m2:--- 
 513. Zemědělská půda v ha:  4549 
         - orná půda v ha:  3456 
 514. Zalesněné plochy – produktivní 
         (lesnický zájem) v ha:  1200 
 515. Parky, zalesněné plochy 
         rekreační v ha:  500 
  
 

 
 

516. Vodní plochy v ha:  47 
         - pro technické účely v ha: --- 
         - pro chovné účely v ha:  --- 
         - pro rekreační účely (vč. řek): --- 
 517. Plochy s odpadky (skládky,  
         Jímky apod.) v ha:  --- 
 518. Jiné plochy vhodné pro  
         podnikání v ha:  25 
         - uveďte charakteristiky 
  Pozemky u přivaděče I/57 v katastru 
  obce Děrné 
…………………………………………………………….. 
 
52. Budovy a stavby v obci 
 521. Počet obytných budov 
         - patřících obci:  68 
   počet bytů: 467 
         - patřících jiným subjektům: 1035 
   počet bytů: 1594 
 522. Počet neobydlených bytů:  198 
         - převaž. kategorie:  --- 
 523. Počet rekreačních objektů: 28 
         - počet lůžek   --- 
 524. Počet budov a staveb, patřících 
         obci, vhodných pro podnikatelskou 
         činnost:   0 
 525. Počet budov a staveb v obci patřících  
         jiným subjektům, které jsou vhodné pro 
         podnikatelskou činnost:  0 
 526. Počet budov a staveb vhodných pro  

        podnikatelskou činnost v obci, které budou  
        privatizovány nebo je možné je  
        pronajmout:   0 
        - počet k privatizaci: m2: --- 
        - počet do pronájmu: m2: --- 
527. Jiné budovy a stavby, podporující 
        podnikání (kupř. garáže, sportovní  
        haly apod.):   0 
        typ:  počet: m2: 
 
 
 
 
………………………………………………….. 
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53.  Infrastruktura obce 
 531. Technická infrastruktura  
         - zavedený plyn:   
         - vodovodní systém:   
         - elektrická síť:   
         - kanalizace:    
         - čistírna odp. vod.:   
         - odvoz a likvidace 
           tuhých odpadů:   
         - zásobování teplem:   
         - jiné zdroje obce charakteru 
           technické infr.:   
 532. Sociální infrastruktura 
         - nemocnice v obci:   
   - počet lůžek: --- 
         - lékař v obci:    
         - lékárna v obci:   
         - zařízení pro  
           předškolní děti:   
   - počet míst: 96 
         - školy 
  Základní:    
   - počet žáků: 568 
   - kapacita: 900 
  Učiliště a střední:   
   - počet žáků: 108 
   - kapacita: --- 
  Vysoké:    
   - počet studentů: --- 
   - kapacita: --- 
          - zařízení pro péči o dlouhodobě nemocné 
            a občany v důchodovém věku:  
          - jiné sociální zařízení a služby v obci: 
  ZUŠ 
  Zvláštní škola speciální 
  Dětský domov 
 533. Ekonomická infrastruktura 
         - peněžní ústav nebo jeho 
            expozitura v obci:   
         - pojišťovna nebo její expozitura 
            v obci:    
         - směnárna v obci:   
         - účetní, auditorské a ekonomické 
            poradenství a služby v obci:  
         - reklamní společnosti v obci:  
         - právní a advokátní služby  

           v obci:    
- projektové a inženýrské 
   kanceláře v obci:   
- nadace a fondy podporující  
   podnikání v obci:   
 Nadační fond pro záchranu 
 Kapucínského kláštera 
- administrativní servis v obci 
   (obstaravatelské činnosti,  
    repro apod.):   
- hotely a ubytovací služby 
   v obci:    
  - počet lůžek: 238 
- restaurační (stravovací)  
  zařízení v obci:   
  - počet:  11 
- jiné formy ekonomické 
  Intrastruktury – jaké?:   

Pokrač. 533: 
  - wellness centra 
  - fitness centra 
  - sportovní areály 
…………………………………………… 
 
54. Komunikace a spoje 
 541. Silniční spojení 
         - vzdálenost z obce k silnici 
           I. tř. v km:   0 
         - obcí prochází silniční síť 
  - evropského systému:  
   směr:   
  - ost. silnice (tř.):  I 
   směr: Ostrava - Olomouc 
    Opava - Nový Jičín 
 542. Železniční spojení:   
         - počet kolejí spojujících obec 
           s okolím:   1 
         - nádraží: 
  počet kolejí:  1 

         počet žel. vleček:  --- 
   - délka v km: --- 
         - pouze zastávka:   
 543. Letecké spojení:   
         - nejbližší civilní letiště po 
            silnici v km:   23 
 544. Osobní doprava 
         - autobusy:    počet linek: 12 
           počet zast.: 2 
  počet spojů do okresního 
  města za den: NJ 30 
    Odry 21 

         - tramvaje:     počet linek: --- 
           počet zast.: --- 
  počet spojů do okresního 
  města za den:  --- 

         - trolejbusy:     počet linek: --- 
           počet zast.: --- 
  počet spojů do okresního 
  města za den:  --- 

         - železnice:     počet sp./den: 13 
           počet zast.: 1 
  počet spojů do okresního 
  města za den:  --- 

         - letecká doprava:       
        počet linek: --- 

           počet letů/den --- 
  počet letů do Prahy 
  za týden :  --- 

         - jiné dopravní systémy  
           (taxi apod.) + jaké?:   
 Taxi 
 Autodoprava 
 Autobusová doprava 
545. Spoje a telekomunikace 
         - pošta v místě:   
         - automatická tel. ústředna  
         - kapacita přenosových tel. 
            linek (hovory):  --- 
         - počet inst. telefonních 
            stanic v obci:  1 
         - počet inst. faxů v obci: --- 
         - počet telexů:  ---
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 546. Jiné komunikační a spojové systémy 
         v obci: 
  Vysokorychlostní připojení k internetu 
  - ADSL, Wi-fi 
  Zařízení všech mobilních operátorů  
  - O2, Vodafone, T-Mobile 
…………………………………………………………….. 
 
55. Lidský faktor 
 551. Počet občanů v produkt. věku: 4183 
         - z toho mužů:   2155 
 552. Počet občanů obce nezaměst.: 551 
         - z toho mužů:   333 
         - z toho občanů do 30 let: 82 
         - struktura dle stupně vzdělání: 
  Základní   242 
  Vyučení   212 
  Střední školy  76 
  Vysoké školy  22 
         - profesní struktura (klasifikace CZ-ISCO) 
  Zákonodárci a řídící prac. 2 
  Specialisté  8 
  Techn. a odborní pracovníci 26 
  Úředníci   49 
  Prac. ve službách a prodeji 81 
  Kvalif. prac. v zemědělství, 
  lesnictví a rybářství 19 
  Řemeslníci a opraváři 108 
  Obsluha strojů a zařízení, 
  montéři   58 
  Pomocní a nekvalif. prac. 184 
  Zaměstnanci v ozbroj. silách 1 
  Neuvedeno  15 
 553. Faktory působící na zaměstnanost a  
        produktivní mobilitu občanů žijících v obci: 
  četnost spojů, vzdělání, žádané profese 
…………………………………………………………… 
 
56. Historie a kultura obce 
 - stáří obce v letech:  718 
 - počet památek:    
  Národní   1 
  Kulturní (včetně obcí) 46 
  Místního významu  30 
 - obec má centrální náměstí charakteru: 
  historického   
  obchodního centra   
  jiného (jakého?)   
 - v obci je:  
  Kulturní dům:   
   MKCF 
  Kino:    
   Kinokavárna Fulnek 
  Zájmové kluby (objekty):  
   Klub dobr. Hasičů 
   Turist. Klub 
  Divadlo:    
  Jiné kulturní zařízení:  
   Veřejná knihovna 
   Muzeum (památník) 
   Galerie 
   Středisko pro volný čas 
   dětí a mládeže 
  

Pokrač. 56: 
 
- jiné historické a kulturní charakteristiky obce: 

 --- 
…………………………………………………………….. 
 
57.  Inovační centra a technologické parky 
 571. Popište existující výrobní či jiné činnosti  

        v obci, které by mohly inovačně, resp.  
        iniciačně působit pro  další podnikatelské  
        aktivity: 

         Městské informační centrum 
         Úřad práce Odry – příspěvky + rekvalifik. 
         Podnikatelský inkubátor RVP Invest 
 572. Popište volné nebo dosud využívané  
                        technologické parky (tzn. souvislé územní  
                        celky, kde jsou výrobní haly a související  
                        infrastruktura – plyn, voda, elektřina, žel.  
                        vlečka apod.), které nabízejí možnost  
                        komplexního využití: 

         Podnikatelský inkubátor RVP Invest 
         - průmyslová zóna Fulnek - Jerlochovice 
573. Odhadněte bonitu (hodnotu) podnikatelsky  
         využitelných technologických parků,  
         budov, staveb, ploch apod.: 
         Lokalita: Prům. zóna Fulnek Jerl. 
         Počet m2:  2500 
         Bonita Kč/m2: 500 

…………………………………………………………….. 
 
58. Regulace podnikání 
 581. Finanční a ekonomická opatření obce: 
         - podporující podnikání v obci 
  Otevření dálnice 
  Úřad práce – rekvalifikace + příspěvky 
                        - omezující podnikání v obci 
  Nedostatek fin. prostředků v rozpočtu 
  pro vybudování tech. infrastruktury 
 582. Administrativní opatření obce 
         - podporující podnikání v obci 
  Tvorba nového územního plánu 
  Spolupráce města s regionálními 
  organizacemi s cílem podpořit rozvoj 
         - omezující podnikání v obci 
  Nedostatečná prezentace města 
  Neuvažují o rozvoji města u přivaděče 
  Malá informovanost podnikatelů o  
  podpoře MSP 
 
…………………………………………………………...... 
 
59.  Jiné zdroje obce zvyšující možnost  

podnikání v obci 
 
Nově otevřená dálnice D47 (resp. D1) 
 



Základní informace k obci (městu) 
(anotace o podnikatelském prostředí) 
 
 
Název obce:  FULNEK 
 
 
Počet obyvatel: 5948 
 
 
Význam:  město historického významu 
 
 
Sousední obce: Odry, Bílovec, Nový Jičín, Opava, Vítkov 
 
 
Části obce (města): Děrné, Dolejší Kunčice, Jerlochovice, Jestřábí, Jílovec, Kostelec,  

Lukavec, Pohořilky, Stachovice, Vlkovice 
 

 
 
Hlavní ekonomické aktivity: 
 
 
 
 
Centrum obce je v městské památkové zóně, ve které se nachází spousta významných 

historických památek. Z ekonomického hlediska se zde nachází správa obce a několik malých 

obchodů. Část obce orientovaná k okresnímu městu Nový Jičín a krajskému městu Ostrava je 

pod vlivem ekonomických aktivit převážně zaměřených na strojírenskou výrobu a kovovýrobu. 

Část města směrem k Opavě je vyhrazena především jako obytná zóna. Město se prezentuje 

jako průmyslové, město škol, kultury a sportu. Město je vybaveno dostatečnou sítí 

cyklistických a turistických stezek. Městské parky a zeleň poskytují dostatek místa pro 

sportovní a rekreační aktivity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizováno ke dni: 1.1.2011
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INFORMAČNÍ PASPORT O PODNIKATELSKÉM 
PROSTŘEDÍ V OBCI (MĚSTĚ) 
 
A/ Identifikace: 
Obec /město/: 1/          
 
FULNEK 
 
01. Části obce /města/:  
 
Děrné, Dolejší Kunčice, Jerlochovice, Jestřábí, Jílovec, Kostelec, Lukavec, Pohořilky, 
Stachovice, Vlkovice 
 
02. Sousední obce: 
 
Odry, Bílovec, Opava, Nový Jičín, Vítkov 
 
03. Informace jsou zpracovány ke dni:                     PSČ: 
 
1.1.2011                                                                    742 45 
 

Poznámka: 1/ dále jen obec / = obec, = město/ 
 
B/ Základní údaje: 
11. První písemná zpráva z roku:   1293 
12. Nadmořská výška (m n. m.):      328  
13. Katastrální výměra v ha:   6846 
14. Počet domů trvale obydlených:  1107 
15. Počet domů k rekreaci:   --- 
16. Počet rekreačních chat:   28 
17. Délka místních komunikací v km:  
17/1 Hustota silnic (km / km2):  0,624  
18. Počet obyvatel v obci:   5948 
18/1 – z toho muži:    2937 
18/2 – z toho ženy:    3011 
19. Obvodní zdravotní středisko /lékař/: 11 
19/1 – z toho pro dospělé:   3   
19/2 – z toho pro děti a dorost: 1 
19/3 – z toho ordinace stomatologa: 2 
19/4 – z toho ordinace gynekologa: 1 
19/5 – z toho specialisté:   2 
19/6 – z toho ostatní zařízení:   2 
 
20. Železniční stanice:   1 
21. Pošta     1 
22. Počet částí obce s autobusovými zastávkami: 10 
23. Peněžní ústav, spořitelna /jednatelství/: 1 
24. Benzinové čerpadlo: 2 
25. Počet telefonních stanic: 1 
26. Vzdálenost od okresního města /místo, km/: Nový Jičín, 19  

Příloha č. 4 
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27. Vzdálenost od Ostravy km: 38 
28. Vzdálenost k letišti /místo, km/: Mošnov, 23 
29. Hlavní silnice spojuje: Ostrava – Bílovec – Odry 
 
 
C/ Retrospektivní charakteristiky: 
rok 1971 1990 2001 
31. Počet obyvatel: 
32. Počet trvale obydlených bytů: 
33. % podíl produktivních obyvatel: 

3735 
---  
---  

8142 
---  
---  

6061 
--- 
---  

rok 1991 – 1995 1996 – 1999 2000 – 2005 
34. Přírůstek obyvatel: 
35. Územní změny /ha/: 

- 138 
0 

14 
0 

- 41 
0 

 
 
D/ Plochy dle využití /v ha/: 
rok 2010 (k 1. lednu) 
41. Zemědělská půda: 
42. Z toho: - orná půda: 
42/1           - zahrady: 
42/2           - ovocné sady: 
42/3           - trvalé travní porosty: 
43. Lesní půda: 
44. Vodní plochy: 
45. Zastavěné plochy: 
46. Ostatní plochy: 

4549 
3456 
162 
---  
931 
1748 
47 
89 
413 

 
 
E/ Statistika podnikání: 
rok 2010 
51. Počet firem se sídlem na území obce 
      /dle registrace/: 
52. Z toho: - družstva: 
52/2           - akciové společnosti: 
52/3           - státní organizace: 
52/4           - obchodní společnosti: 
52/5           - svobodná povolání: 
52/6           - zemědělští podnikatelé: 
52/7           - ostatní právní formy: 

 
1144 
3 
7 
7 
88 
27 
26 
101 

 
 
F/ Seznam nejdůležitějších firem a provozoven /ke dni zpracování/: 
60. Název Hlavní činnost 
61. ERLEN, s. r. o. 
62. Massag, a. s. – pobočka Fulnek 
 
63. Retex, a. s. 
 
64. VVM-IPSO, s. r. o. 
 

Zinkovna 
Dodávky do automobilového průmyslu a 
manipulační technika 
Netkané vpichované textilie 
neimpregnované, impregnované a kalendrové 
Zpracování plechů, kovoobráběčské a 
zámečnické práce 
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65. R-FIN-(ROMO) 
66. Kaumy, s. r. o. 
67. Polygema, s. r. o. 
68. FORMPROJEKT, spol. s r. o. 

Elektrospotřebiče, prodej, servis 
Prodej a distribuce cukrovinek a pochutin 
Zbraně a střelivo 
Střižné a tažné nástroje, vstřikovací formy 
pro plasty, technická pryž, hliník a zinek 

 
 
G/ Žádoucí rozvoj oborů a činností v obci: 
70. Obor, činnost Důvod /efekt/ Název firmy, provozu /existující/ 
71. Obchod 
72. Cestovní ruch, hotely, stravování 
73. Kultura, zábavní podniky a 
      zařízení 
 

Rozvoj cest. ruchu 
Rozvoj cest. ruchu 
Rozvoj cest. ruchu 

27 subjektů 
15 subjektů 
Veřejná knihovna, MKCF, 
Fulnek, Muzeum, Galerie, 
Středisko pro volný čas dětí a 
mládeže, Wellness, Fitness, sport. 
areál 

 
 
H/ Nežádoucí rozvoj oborů a činností v obci: 
80. Obor, činnost Důvod /dopad/ Název firmy, provozu 

/existující/ 
81. Těžební průmysl, paliva, energie 
82. Hutní průmysl 
83. Chemická a farmaceutická výroba 

Životní prostředí 
Životní prostředí 
Životní prostředí 

X 
X 
X 

 
 
CH/ Ekologická omezení: 
90. Místo Charakteristika omezení 
91. Fulnek 
92. Čechova skála 
93. Stará Valtéřovská 
94. Fulnek, Bílovecká ul. 
95. Fulnek 
 
 
 
 
96. Křižovatka I/47 a I/57 
 

Chybí zařízení pro nakládání s bioodpadem 
Stará ekologická zátěž 
Stará ekologická zátěž 
Stará ekologická zátěž 
Chránění živočichové – I. stupeň (kriticky ohrožený 
druh) – Chřástal malý, Kulík hnědý, Poštolka rudonohá, 
Raroh velký, Slavík modráček tundrový, Strnad luční, 
Strnad zahradní, Rak říční, Střevlík, Zmije obecná, Plch 
zahradní, Skokan skřehotavý 
Území v dosahu liniových zdrojů emisí a hluku 
v intravilánu města 

 
 
I/ Kulturní památky a zařízení: 
100. Název Charakteristika 
101. Areál bývalého kapucínského kláštera  
        s Kostelem sv. Josefa 
102. Farní budova  
 
103. Farní kostel Nejsvětější Trojice 
104. Vila „Loreta“ 
105. Areál starého hřbitova s ohradní zdí,  

Na návrší za Husím potokem, mimo obvod 
středověkého města (1668) 
Bývalý augustiniánský klášter – Kostelní 
ulice, č. p. 111 (1. pol. 15. stol.) 
1750 – 1760 
(1829) areál empírové Knoppovy vily 
Kaple sv. Rocha a Šebestiána, Kostnice, 
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        kostnicí a kaplí sv. Rocha 
106. Knurrův Dům 
 
107. Nárožní pavilony 
108. Radniční věž 
109. Schodiště s pěti plastikami 
 
 
110. Vila Retex 
 
111. Černá věž 
112. Městské domy 
 
 
 
113. Památník J. A. Komenského 
 
114. Sochy a sousoší 
 
 
 
 
 
 
 
115. Zámek 
 
 
116. Městské kulturní centrum Fulnek 

Starý hřbitov (2. pol. 17. stol.) 
Palác u jihovýchodního rohu náměstí (poč. 
18. století) 
Česká ulice č. p. 281 
Nám. J.A.Komenského (původně 1610) 
Spojnice mezi náměstím a prostorem před 
farním kostelem (1. pol. 18. stol.) 
 
Podnikatelská reprezentativní vila (konec 19. 
století), Fučíkova ul., č. p. 179 
Zvonice – Zámecký vrch (1645 – 1650) 
Palackého ul. – č. p. – 308, 311, 312, 313, 
314 
Fučíkova ul. – č. p. – 169, 170, 172 
Kostelní ul. – č. p. – 112 
Národní kulturní památka – stará modlitebna 
(15. stol.) 
Kašna se sochou sv. Jana Sarkandra, Pomník 
Františka Palackého, Pomník J. A. 
Komenského v areálu Pamatníku J. A. 
Komenského (obelisk), Pomník J. A. K. na 
České ul., Sloup Nejsvětější Trojice, Socha J. 
A. Komenského na Sborové ul., Socha Panny 
Marie, Socha sv. Floriána, Socha sv. Jana 
Nepomuckého 
Domek zahradníka, Dva zahradní pavilony 
s kamenným schodištěm, Ohradní zeď, 
Zámecký park, Zámek 
Poskytování informačních, vzdělávacích, 
organizátorských, kulturně výchovných a 
společenských služeb 

 
J/ Chráněná území, přírodní rezervace a zvláštnosti: 
120. Název Charakteristika 
121. Přírodní park Oderské vrchy 
 
 
 
122. Historické centrum obce 
 
 
123. Jerlochovické stěny 
 
 
 
124. Stříbrné jezírko 
125. Nedostavěná trať Opava - Fulnek 

Vyhlášen pro vysoké krajinářské, ekologické 
a rekreační hodnoty v roce 1994. Plocha 287 
km2. Slouží k ochraně krajinného rázu 
dotčeného území. 
Městská památková zóna, ve které se nachází 
i Památník J. A. Komenského, který byl 
prohlášen za Národní kulturní památku. 
Pískovcové těleso, které směrem k západu 
vyúsťuje do opuštěné pískovny – pískovce a 
jílovité pískovce, které se usadily asi před 15 
mil. lety.  
Bývalá těžní jáma – galenitový důl. 
Zbytky drážního tělesa – náspy, zářezy, 
propusti a započatý tunel – pomník 
podnikatelskému záměru z let 1873 až 1874. 

K/ Služby: 
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130. Název Charakteristika 
131. Ubytování: 
132. Stravování: 
133. Obchody: 
134. Místní doprava, taxi: 
135. Základní škola: 
136. Jesle, mateřská škola: 
137. Služby, technické /čistírna, opravy  
        oděvů aj./: 
138. Právní poradna /advokáti, notáři, znalecké posudky/: 
139. Ekonomické a administrativní služby  
        /účtárny, repro a jiné/: 

8 
12 
27 
6 
2 
1 
 
57 
10 
 
4 



     

Dotazníkové šetření názorů obyvatel 
 
1. Existuje, dle Vašeho názoru, ve Fulneku dostatečná nabídka pracovních míst? 

 ano   spíše ano   spíše ne   ne  

 

2. Jaké je, dle Vašeho názoru, životní prostředí ve městě? 

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  

 

3. Jaká je Vaše spokojenost s obchodní sítí ve Fulneku jako celku? 

 spokojen  spíše spokojen  spíše nespokojen  nespokojen  

 

4. Jaká je Vaše spokojenost se sítí služeb ve Fulneku? 

 spokojen  spíše spokojen  spíše nespokojen  nespokojen  

 

5. Jaká je, dle Vašeho názoru, úroveň dopravy do zaměstnání nebo do škol mimo město? 

 dobrá  spíše dobrá  spíše špatná  špatná  

 

6. Co vy osobně považujete za největší problémy a nedostatky ve Fulneku? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Jaké jsou, podle Vašeho názoru, hlavní přednosti a výhody města Fulnek? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Jaké jsou, podle Vašeho názoru, hlavní přednosti a výhody otevření dálnice D1 (resp. 

D47)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Co vy osobně považuete za největší problémy a nedostatky otevření dálnice D1 (resp. 

D47)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Příloha č. 5 
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Grafické zpracování výsledků průzkumu názorů obyvatel 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výzkumu 

 
Graf č. 3.3.1: Otázka č. 1 

1. Existuje, dle Vašeho názoru, ve Fulneku dostatečná 

nabídka pracovních míst?

ano ; 2

spíše ano; 2

spíše ne ; 5

ne ; 41

 

Graf č. 3.3.2: Otázka č. 2 

2. Jaké je, dle Vašeho názoru, životní prostředí ve městě?

dobré ; 4

spíše dobré ; 

12

spíše špatné ; 

34

špatné ; 0

 

Graf č. 3.3.3: Otázka č. 3 

3. Jaká je Vaše spokojenost s obchodní sítí ve Fulneku jako 

celku?

spokojen ; 11

spíše spokojen 

; 32

spíše 

nespokojen ; 6

nespokojen ; 1
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Graf č. 3.3.4: Otázka č. 4 

4. Jaká je Vaše spokojenost se sítí služeb ve Fulneku?

spokojen ; 9

spíše spokojen 

; 27

spíše 

nespokojen ; 11

nespokojen ; 3

 

Graf č. 3.3.5: Otázka č. 5 

5. Jaká je, dle Vašeho názoru, úroveň dopravy do 

zaměstnání nebo do škol mimo město?

dobrá; 23

spíše dobrá; 17

spíše špatná; 

10

špatná; 0

 
 
 
 


