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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti 

firmy AZOS 

  
Už skoro čtyři roky si občané nejen z nymburského Zálabí stěžují na zápach z firmy 

AZOS CZ. V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS 

CZ, který vynesl rozsudek ve prospěch zinkovny. Přesto vedení města podniká další 

kroky v boji proti zápachu na Zálabí. Nyní město podá žádost o dotaci na pořízení 

systému, který kontroluje znečištění ovzduší. 

„Pokud s žádostí o dotaci na systém Purenviro uspějeme, slibujeme si od něj přesnou 

lokalizaci zdroje zápachu. Systém je vhodný pro podniky, které mají problémy se stěžovateli, 

stejně jako pro evidenci a rozhodování státní správy. Dokáže odhalit oprávněné a 

neoprávněné stížnosti. A to je pro nás důležité pro prokazování zápachu, na který si občané v 

Nymburce v souvislosti s provozem firmy AZOS CZ stěžují,“ informovala místostarostka 

města Mgr. Adriena Gabrielová. 

Systém Purenviro je kompletní integrovaný systém řízení kontroly vzniku znečištění ovzduší. 

Jedná se o registr stížností na zápach, který se zobrazuje přímo v mapovém rozhraní. Systém 

automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl hlášeného zápachu do okolí. 

Prostřednictvím systému Purenviro TOM mohou občané v mapě označit místo, kde 

zaznamenali zápach. Systém stěžovateli odpoví zpět, jaké jsou na základě aktuálních 

povětrnostních podmínek možné koncentrace pachových látek v místě, kde se v daném 

okamžiku nacházel. Pro hlášení zápachu musí oznamovatel vlastnit tzv. chytrý telefon a mít 

nainstalovanou aplikaci Purenviro přímo ve svém telefonu, nebo tak může učinit přes webové 

rozhraní. Systém je schopen sledovat až 5 konkrétních zdrojů. Pro správné vyhodnocení je 

tedy důležité zápach hlásit ihned, aby mohla být relevantně vyhodnocena záležitost 

povětrnostních podmínek v tom daném okamžiku a tedy i co nejpřesnější lokalizace zdroje. 

Pořizovací cena systému je 467 060 korun vč. DPH, podpora je poskytována s maximální 

hranicí 85% celkových způsobilých výdajů projektu. V pořizovací ceně je započítaná 

meteostanice, která je nutná pro provoz celého systému a je nutné ji osadit v blízkosti v 

průmyslové zóny na Zálabí. 

Hlavními výhodami tohoto systému je vlastní evidence zápachu dle normy ČSN 83 5030, 

statistické výstupy, možnost postoupení stížností příslušným orgánům státní správy a aktuální 

přehled o výskytu zápachu v konkrétní oblasti ve městě.  

Na systém je možné čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Město musí 

podat do 20. 12. 2017 žádost o dotaci Státnímu fondu životního prostředí ČR na pořízení a 

aktualizaci systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke 

zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro 

zpracování dat, modelování a simulaci). 
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