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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na 

odvolání 

U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město 

Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za 

město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným 

rozsudkem.   

Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může občany obtěžovat, ale současně 

řekl, že se nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nad míru přesahující místní poměry v 

blízkosti průmyslové zóny. Dle rozhodnutí soudu, tak město neprokázalo, že míra zápachu je 

pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl. Druhou část žaloby na zastavení provozu soud 

předal úřadům. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že integrované povolení nenahrazuje 

kolaudaci a tu podle ní AZOS platnou nemá, ale ve věci má rozhodnout stavební úřad 

v Kolíně, kterému věc postoupila. 

V průběhu dnešního stání byla přizvána znalkyně Ing. Petra Auterská. Ředitelka společnosti 

Odour, s.r.o. (ta se specializuje na měření pachových látek) soudu objasnila posudek z měření 

v lokalitě, kde společnost AZOS působí. Dle výpovědi společnost naměřila 30 až 80 

pachových jednotek na metr krychlový přímo za plotem závodu. Měření uvnitř závodu nebylo 

AZOSem povoleno. Z výsledků je ovšem patrný zvýšený počet pachových jednotek. Pro 

srovnání v zahraničí se většinou norma pohybuje maximálně okolo pěti pachových jednotek.   

Přes velké stížnosti občanů i mnohá jiná měření a prokázání zápachu z firmy, předložené 

důkazy a svědectví občanů i odborníků k dané problematice soudu nestačily. Dle rozsudku 

nebyly dostatečné k prokázání, že zápach občany obtěžuje natolik, aby AZOS zastavil výrobu.  

„Soud se vůbec nevypořádal s naším argumentem, že nikdy v historii města nebylo evidováno 

takové množství podnětů a hlášení vztahujících se k obtěžování zápachem, které se datuje od 

spuštění výroby firmy AZOS CZ. Také mě překvapilo, že soudkyně zhodnotila svědectví 

občanů jako nevěrohodné a ,,něčím“ ovlivněné, protože se všichni shodli na popisu onoho 

zápachu,“ konstatovala místostarostka Adriena Gabrielová. 

Město Nymburk a jeho právní zástupce JUDr. Bohuslav Sedlatý jsou rozhodnuti podat návrh 

na odvolání proti soudnímu rozhodnutí ke krajskému soudu s tím, že důkazy předložené 

soudu jsou dostatečné a průkazné. Město se odvolá v obou případech.  

„Občané jsou povinni snášet zápach přibližně dvacetinásobně vyšší než v jiných evropských 

zemích, přestože norma v Dánsku nebo Holandsku je asi pět pachových stupňů, zatímco u 

AZOSu byla naměřena 30 až 80. Důsledek tohoto rozhodnutí bude zcela jednoznačný, a sice 
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ten, že AZOS rezignuje na jakákoli opatření zlepšující životní prostředí a obyvatelé to 

odnesou,“ uvedl Bohuslav Sedlatý, právní zástupce města Nymburk. 
 
 

          20. 6. 2017 v Nymburce 


