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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Současná situace a podniknuté kroky ve věci  

město Nymburk a společnost AZOS CZ. 
 

Není 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. Přesto se ukázalo, že někteří občané zřejmě nejsou o postupu 

radnice dostatečně informováni nebo ti, kteří konání starosty nepodloženě napadají, 

nestojí na straně občanů.  

Současná situace ve věci AZOS 

1) Rada města svým usnesením č. 163 ze dne 4.5.2016 pověřila starostu města objednat u 

Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu v Praze zpracování posudku 

na vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší v souvislosti s provozem společnosti AZOS CZ, 

s.r.o. na zdraví obyvatel města Nymburka. Tento posudek obdrželo město Nymburk dne 

1.8.2016, v současné době jej vyhodnocuje právní zástupce města.  

Posudek mimo jiné uvádí, že zápach či vůně mají výrazný emocionální význam a je tedy 

nesporným faktem, že přítomnost zapáchajících látek v ovzduší člověka ovlivňuje. I když se 

jedná o ovlivnění nespecifické (dané vnímáním pachu, ne jeho toxickými vlastnostmi), 

zahrnuje změny fyziologických funkcí, zdravotní potíže, psychické změny a také změny v 

oblasti sociální. Přítomnost pachových látek v ovzduší na Zálabí v Nymburce byla prokázána 

olfaktometrickým měřením. Obtěžování zápachem tak významně poškozuje kvalitu života 

obyvatel v Nymburce a provází jej soubor zdravotních symptomů typických pro zátěž 

pachovými látkami.     

2) Městská policie přijímá 24 hodin denně oznámení od občanů o zápachu v Nymburce. Tato 

oznámení následně prověří na místě a zapíše do tabulky, vedené dle normy ČSN 83 5030. V 

měsíci červnu bylo přijato 165 těchto oznámení, v měsíci červenci pak 76 a v srpnu 79. 

Tabulky se záznamy jsou následně odesílány Krajskému úřadu Středočeského kraje (Ing. 

Aneta Stránská) a České inspekci životního prostředí (Ing. Robin Náse). 

3) Ve věci podané žaloby města Nymburk na společnost AZOS CZ, s. r. o. kvůli zápachu a 

nezákonné výrobě – AZOS CZ, s. r. o. navrhl delegaci probíhajícího soudního řízení jinému 

než místně příslušnému soudu. 
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4) Město Nymburk obdrželo dne 11.08.2016 od Krajského úřadu Středočeského kraje 

oznámení o zahájení řízení o 5. změně integrovaného povolení společnosti AZOS CZ, s.r.o. a 

zároveň bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vyzváno k zaslání svého vyjádření. 

Předmětem žádosti je instalace nového (náhradního) lakovacího uzlu linky KTL. Náhradní 

lakovací uzel by měl být používán pouze v případě poruchy základního lakovacího uzlu. Rada 

města Nymburka věc projednala na svém zasedání dne 31.8.2016 a s ohledem na přetrvávající 

problémy s obtěžujícím zápachem z výroby firmy, schválila zaslání vyjádření v následujícím 

znění:   

1. Město Nymburk prioritně trvá na odstranění příčiny zápachu šířícího se z provozu 

společnosti AZOS CZ s.r.o. obtěžující obyvatele města.  

2. Navrhovaná 5. změna integrovaného povolení dle předložené dokumentace není cílena 

na odstranění negativních důsledků provozu na okolí a není v zájmu obyvatel města, ale 

pouze na stabilizaci výroby s potenciálem navýšení kapacity výroby.  

3. Město Nymburk je názoru, že „Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města 

Nymburk“ je v provozu bez patřičných povolení a každá další změna, která neodstraňuje 

příčiny potíží má negativní dopad na obyvatele města. Potíže obyvatel vyvolané tímto 

provozem nadále přetrvávají a nelepší se přes dosud realizované změny integrovaného 

povolení.  

4. Zároveň Město Nymburk je toho názoru a důrazně upozorňuje, že v případě schválení 

požadované změny spočívající v instalaci náhradního lakovacího uzlu tj. druhé lakovací vany 

KTL (26m3), která je předmětem 5. změny integrovaného povolení, byť je uvedeno použití 

jen v případě poruchy základního lakovacího uzlu, není ze strany AZOS CZ, s.r.o. vyloučena 

budoucí žádost ve smyslu umožnění provozu obou linek současně, přičemž tato změna může 

být Krajským úřadem vyhodnocena jako nepodstatná. 

 

 

 

 
       

          15. 9. 2016 v Nymburce 
 


