TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Stanovisko města ve věci AZOS CZ
Včera u Okresního soudu v Nymburce proběhlo další stání ve věci AZOSu, ani tentokrát
nebyl vynesen rozsudek a soud byl opět odročen, tentokrát na 20. června. Za město i za
občany města v soudní síni nutno říci, že jsme byli zcela šokováni závěrečným poučením
paní soudkyně.
Soud sice uznává, že zápach vycházející z AZOSu obtěžuje, ale současně řekl, že se
nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nadmíru přesahující místní poměry v blízkosti
průmyslové zóny. Když to tedy shrneme, předložené důkazy, tedy svědectví občanů
a odborníků na danou problematiku nestačily a nejsou dle soudu natolik dostatečné
k prokázání skutečnosti, že zápach je natolik obtěžující, aby měl AZOS pozastavit výrobu.
Město Nymburk i právní zástupce JUDr. Bohuslav Sedlatý jsou přesvědčeni, že důkazy
předložené soudu jsou dostatečně průkazné.
1. Předložili jsme posudek Státního zdravotního ústavu, tedy instituce, která je oprávněna
dopad na zdraví zkoumat a který říká, že zápach je natolik stresujícím faktorem, že
prokazatelně vyvolává psychosomatické problémy.
2. Dále byl předložen posudek Ing. Auterské, která též osobně svědčila, že zápach je
natolik intenzivní, že dalece přesahuje veškeré limity běžně používané v Evropě, např.
v Dánsku platí norma, která považuje už za problematické jednu pachovou jednotku,
v Nizozemí mají vyšší limit, tolerují 5 pachových jednotek v bytové zástavbě,
v Nymburce bylo naměřeno 20 pachových jednotek!!!
3. Vůbec nebylo přihlédnuto ke svědectví občanů, kteří vypovídali u soudu.
4. Vůbec nebylo přihlédnuto téměř k denním hlášením na Městskou policii, kdy občané
hodnotili zápach na stupnici od jedné do pěti, častokráte známkou čtyři a pět, jako
velmi obtěžující.
A v neposlední řadě, všechny tyto potíže a problémy byly prokazatelně doloženy, že nastaly
až po příchodu a zahájení výroby firmou AZOS.
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