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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 vedení města Nymburk vedle jiných důležitých záležitostí 

nezabývalo problémem se zápachem v Nymburce. V problému, který trápí občany 

města, se osobně angažují. Přesto se ukázalo, že někteří občané zřejmě nejsou o postupu 

radnice dostatečně informováni.  

Současná situace ve věci AZOS 

Z popudu vedení města proběhla na sklonku minulého roku další schůzka ohledně kauzy 

AZOS, které se zúčastnili kromě vedoucích odborů MěÚ Nymburk (živnostenského, 

životního prostředí, správy městského majetku a stavebního) také zástupce spolku Permanent 

Jaroslav Štencl, zástupce cizinecké policie, ředitelka pracoviště Nymburk úřadu práce Ing. 

Lenka Průchová a vedoucí oddělení hygieny práce pro okresy Kutná Hora a Nymburk MUDr. 

Jitka Marvanová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 

Hygienická stanice na základě žádosti k prověření situace v provozu vydala už v březnu 2015 

závazné stanovisko k předložené projektové dokumentaci k dodatečnému povolení stavby, ve 

kterém požadovala po uskutečnění kolaudace a zkušebního provozu, měření hluku, 

inhalačních expozic chemických látek v pracovním prostředí případně předložit doklady o 

měření a seřízení instalované vzduchotechniky. Dodnes neobdržela žádné potvrzení, že firma 

má kolaudační rozhodnutí, a že proběhl zkušební provoz. 

Ředitelka úřadu práce sdělila, že má od firmy AZOS pouze evidenční kartu z dubna 2014, ve 

které firma uvedla, že má 103 zaměstnanců z toho 77 agenturních. Tyto zahraniční 

zaměstnance dodává navíc polská pracovní agentura, která nedodržuje předpisy o hlášení 

svých zaměstnanců na ÚP. Lze tedy konstatovat, že AZOS tak vůbec není pro naše město 

nějakým významným zaměstnavatelem, jak tvrdilo bývalé vedení města i kraje. 

Cizinecká policie potvrdila, že v areálu firmy AZOS v Nymburce v říjnu provedla kontrolu 

zaměstnávání cizinců, přičemž zjistili, že se tam nachází cca 80 cizinců, převážně z Ukrajiny, 

přičemž cca 30 cizinců bylo bez povolení k pobytu. Jde samozřejmě o agenturní zaměstnance. 

Z jednání vyplynulo, že v podstatě každá státní instituce má negativní zkušenost s firmou 

AZOS. Nadále budeme v mapování (ne)spolupráce AZOSu se státními institucemi 

pokračovat. Na konec ledna budou pozváni zástupci hasičů a oblastního inspektorátu práce. 

Již dvakrát se uskutečnilo jednání vedení města Nymburk a zástupce spolku Permanent s 

radním pro životní prostředí Ivo Šancem na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze, kde 
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se nový radní seznamoval s dalšími podrobnostmi z této kauzy. Druhé setkání se uskutečnilo 

v polovině ledna již přímo v Nymburce. Radní si následně osobně prohlédl samotnou výrobu. 

Ivo Šanc přislíbil součinnost a požádal, abychom se zdrželi bližších vyjádření o následných 

krocích. Město si dále usnesením rady přizvalo na pomoc advokátní kancelář Frank Bold, 

která se přímo specializuje na kauzy v oblasti životního prostředí.  

Dne 10. a 13. ledna pokračovalo soudní řízení mezi městem Nymburk s firmou AZOS ve věci 

žaloby o povinnosti zdržet se provozu v Nymburce na Zálabí. Na první soudní den byly 

přizváni svědci města a druhý den naopak podávali svědectví o zápachu zaměstnanci firmy 

AZOS. Vynesení konečného soudního verdiktu bylo odloženo na 28. února. 

 

Mgr. Adriena Gabrielová 
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