
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Rok 2015 v souhrnu kroků proti zápachu v Nymburce 

 

Neuplynul jediný měsíc, v němž by se starosta města Nymburk vedle jiných důležitých 

záležitostí nezabýval problémem se zápachem v Nymburce. V problému, který trápí 

občany města, se osobně angažuje a jeho řešení zásadně posunul. Přesto se ukázalo, že 

někteří občané zřejmě nejsou o postupu radnice dostatečně informováni nebo ti, kteří 

konání starosty nepodloženě napadají, nestojí na straně občanů. „Obdržel jsem anonym 

plný nepravd, což nepovažuji za rovnou komunikaci. Vzhledem k jeho rozšíření  

a zveřejnění považuji za svou povinnost informovat veřejnost vyváženě. Mým jediným  

a podstatným argumentem je výčet všech kroků, které jsem za své působení na radnici 

učinil na pomoc občanům,“ uvedl starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

 

Kroky starosty města Nymburka Ing. Tomáše Macha, Ph.D., ve věci problematiky 

AZOS CZ, s.r.o.:  

 

5.12.2014 – na základě pozvání starosty města přijeli do Nymburka zástupci Státního 

zdravotního ústavu Praha (dále SZÚ Praha) MUDr. Helena Kazmarová a RNDr. Bohumil 

Kotlík, Ph.D. Po návštěvě provozu AZOS CZ, s.r.o. byly konzultovány možnosti dalšího 

postupu. Pan starosta dále zprostředkoval dialog mezi obyvateli Zálabí, zastoupenými 

spolkem Permanent a zástupci SZÚ Praha (proběhlo 5. 12. v 11 hodin v zasedací místnosti  

č. 214 MěÚ Nymburk).  

12.2.2015 – občané Nymburka byli na základě doporučení SZÚ Praha vyzváni k pomoci 

s monitoringem zápachu prostřednictvím vyplňování dotazníků. 

1.3.2015 – objednávka konzultací SZÚ ve věci vyhodnocení vlivu možného znečištění 

ovzduší na zdraví obyvatel (již 1.4.2014 bylo objednáno u SZÚ vypracování vyhodnocení 

vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel – SZÚ odpověděl, že nemá dostatek 

podkladů ke zpracování tohoto posudku).   

11.3.2015 – podnět Krajskému úřadu Středočeského kraje (dále je KÚSK) ke změně 

integrovaného povolení provozu společnosti AZOS CZ, s.r.o. (žádost o stanovení účinnosti 

katalytické dopalovací jednotky a stanovení fugitivních emisí z provozu). 

30.3.2015 – na základě požadavku města Nymburka posoudit odborně z hlediska zákona        

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provoz společnosti AZOS CZ, s.r.o., byl požádán              

o spolupráci pan doc. Ing. František Skácel, CSc., přední odborník na problematiku ochrany 

ovzduší a technologických postupů, osobně pak navštívil provoz 9.4.2015 (problematika 

konzultována s odborníky z VŠCHT již od ledna 2015). 

9.4.2015 – starosta se sešel ve firmě AZOS CZ, s.r.o. s předními odborníky na problematiku 

ochrany ovzduší a zástupci dodavatelských firem; výsledek místního šetření – podezření na 

únik fugitivních emisí a řízených emisí byl předán k posouzení pracovní skupině. 

15.4.2015 – první setkání pracovní skupiny k problematice AZOS CZ, s.r.o., ustanovené pod 

záštitou KÚSK, o jejíž vznik se starosta zasadil; výstupem zadání objednávky měření emisí, 

které provede SZÚ.    



13.4.2015 – podáno stanovisko k věci „Obtěžování zápachem z provozu společnosti AZOS 

CZ, s.r.o., v Nymburce“ veřejnému ochránci práv.   

13.5.2015 – starosta Nymburka svolal mimořádné zasedání Rady města Nymburk, která 

přijala usnesení, v němž vyzývá Krajský úřad Stč. kraje, aby neprodleně zastavil výrobu firmy 

AZOS CZ z důvodu rozporu neplnění podmínek stanových integrovaným povolením, dále 

vyzývá Krajský úřad Stč. kraje ke zrušení integrovaného povolení z důvodu neplnění 

podmínek IPPC, pověřuje starostu Ing. Tomáše Macha, aby v této věci neprodleně jednal 

s právní kanceláří Sedlatý&Malovec o podání podnětu k soudnímu řízení na základě 

nezákonného provozování činnosti firmy AZOS a dalších možnostech postupu.  

27.5.2015 – svoláno mimořádné zastupitelstvo věnované pouze problematice AZOS CZ, s.r.o. 

za hojné účasti veřejnosti. Zastupitelstvo na závěr přijalo usnesení, v němž: vyzývá firmu 

AZOS CZ s.r.o, aby neprodleně a bez zbytečného odkladu zastavila výrobu z důvodu 

neoprávněného provozu – výroby, dále vyzývá   Krajský úřad Středočeského kraje ke zrušení 

integrovaného povolení z důvodu neplnění podmínek IPPC; dává   podnět místně příslušnému 

živnostenskému úřadu k pozastavení provozování živnosti firmy AZOS dle §58 odst. 4 

živnostenského zákona v provozovně Pražská čp. 2589, Nymburk. Dále se město zavazuje  

k úhradě doložených finančních nákladů spolku Permanent na konzultace s právním 

zástupcem do výše 15000 Kč, který dosud spolek v jejich jednání zastupoval. Tím totiž 

zastupoval i občany tohoto města.  Zastupitelstvo také dává podnět České Inspekci životního 

prostředí pro porušení integrovaného povolení z důvodu obtěžujícího zápachu a emisí, včetně 

fugitivních, způsobujících zdravotní potíže občanů města.  

12.6.2015 – město Nymburk podalo žalobu na společnost AZOS CZ, s.r.o. k Okresnímu 

soudu v Nymburce o povinnosti zdržet se provozu na adrese Pražská 871, Nymburk 

s návrhem na vydání předběžného opatření.  
3.7.2015 – zaslána žádost KÚSK o svolání opětovné schůzky pracovní skupiny                        

k problematice provozu společnosti AZOS CZ, s.r.o. 

4.8.2015 – zaslán podnět KÚSK k prošetření, zda firma AZOS CZ, s.r.o. plní podmínky, které 

jí stanovuje integrované povolení.   

5.8.2015 – vyhlášen jednotný postup pro hlášení zápachu na Zálabí; občanům je 24 hodin 

denně k dispozici Městská policie, která hlášení přijímá a prověřuje.    

2.9.2015 – zaslán otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi  

a předsedovi představenstva Škoda auto a.s. s upozorněním na kritickou situaci v Nymburce  

a s žádostí o součinnost.    

2.11.2015 - objednávka měření imisí dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725  

u společnosti ODOUR, s.r.o.  

6.11.2015 – proběhlo objednané měření imisí ODOUR, s.r.o. 

16.11.2015 – na základě výsledku měření firmy ODOUR, s.r.o. zaslán podnět KÚSK ke 

stanovení emisních limitů na pachové látky a k přezkumu integrovaného povolení. Následně 

starosta Nymburka požádal na doporučení rady města Krajský úřad Středočeského kraje  

o stanovení emisních limitů na pachové látky v integrovaném povolení a o přezkum 

závazných podmínek integrovaného povolení provozu společnosti AZOS CZ, s. r. o.  

Z krajského odboru životního prostředí obdržel sdělení s vysvětlením, proč mu není možné 

vyhovět. 

25.11.2015 - objednáno měření emisí pachových látek u společnosti ODOUR, s.r.o. (firmou 

AZOS CZ, s.r.o. neumožněno). 

30.11.2015 – starosta Nymburka zaslal dopis řediteli KÚSK a vedoucímu odboru 

životního prostředí a zemědělství KÚSK o pozastavení výroby společnosti AZOS CZ, 

s.r.o. na základě porušení integrovaného povolení.  



7. a 8.12.2015 – na základě závěrů pracovní skupiny při KÚSK proběhlo měření                     

ve firmě AZOS CZ,  s.r.o. Státním zdravotním ústavem Praha a ČIŽP; výsledky dosud nejsou 

známé. 

 

Ostatní: odbor ŽP MěÚ Nymburk pravidelně postupuje stížnosti a podněty občanů ve věci 

AZOS CZ, s.r.o., České inspekci životního prostředí.  

Celková finanční podpora spolku Permanent ze strany města činí více než 40 tisíc korun za 

rok 2015.       

 

 

 

 

 
           

 

Městský úřad Nymburk           13. 1. 2016 v Nymburce 

 
Mgr. Olga Vendlová  
Tisková mluvčí 
Mob.: 727 983 547 
Tel.: 325 501 252 
olga.vendlova@meu-nbk.cz  
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