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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Starosta zadal vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší  

na zdraví obyvatel v Nymburce 

 

Na základě dubnového jednání zastupitelů a usnesení rady města odeslal starosta 

Zadání vypracování vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel 

Státnímu zdravotnímu ústavu. Důvodem opakované snahy starosty o vyřešení již dva 

roky neúnosné situace jsou trvalé stížnosti nymburských občanů na provoz společnosti 

AZOS CZ v Nymburce, který je umístěn v průmyslové zóně v sousedství obytné 

zástavby.  

„Občané města Nymburka se obávají o své zdraví v souvislosti s možným únikem 

chemických látek do ovzduší. Opakované kontroly ze strany Krajského úřadu Středočeského 

kraje prokázaly již několikrát porušení podmínek integrovaného povolení. V důsledku toho 

může docházet k úniku znečišťujících látek do ovzduší. Do ovzduší unikají také fugitivní 

emise, které nebyly v původním integrovaném povolení vůbec řešeny,“ uvedl starosta města 

Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  

 

Starosta se na Státní zdravotní ústav pro zhodnocení celé situace obrací jako na instituci, která 

se již tímto problémem zabývala. Navazuje tak na žádost o zpracování posudku z října 2014. 

Státní zdravotní ústav prováděl v prosinci roku 2015 v provozovně společnosti AZOS CZ, 

s.r.o. svá vlastní měření imisí a emisí. Existuje výčet naměřených chemických látek, nikoliv 

však přímá souvislost s chemickou látkou a zdravotními obtížemi lidí. Občané, žijící zejména 

v blízkosti výše uvedeného provozu, si již od zahájení provozu stěžují na v nepravidelných 

intervalech unikající silně zapáchající výpary. V důsledku dýchání těchto dráždivých výparů 

pozorují záněty spojivek, dráždivý kašel, bolesti hlavy a krvácení z nosu, tyto potíže se zde 

dle jejich názoru v podobné míře nevyskytovaly před zahájením tohoto provozu.  

 

Vedle těchto snah město čeká na verdikt soudu ve věci žaloby města o povinnosti zdržet se 

provozu na adrese Pražská 871, Nymburk s návrhem na vydání předběžného opatření. 

Očekávané soudní jednání se koná v úterý 10. května v Nymburce.  
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