
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení ochrany ovzduší

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monito-
rování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy. 
Informace nahlášené touto cestou budou magistrátem vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad 
pro další případná jednání. Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, 
aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

Jméno a příjmení oznamovatele

Datum pozorování*
(dd.mm.rrrr)

Místo pozorování*
adresa nebo zeměpisné souřadnice (př.50°05‘12.8“N 14°25‘05.8“E nebo 50.063724, 14.278048)

Začátek pozorování*
(hh:mm)

Doba trvání pozorování*
(hh:mm)

E-mailová adresa

* Povinná pole

Monitoring zápachu



Počasí v době pozorování*
(vyberte jednu z možností)

K čemu lze zápach přirovnat*

Intenzita zápachu*
(vyberte jednu z možností)

jasno

kompost/siláž

přepálený olej

slabý zápach

zataženo

kanalizace

pach podobný rybině

silný zápach

deštivo

psí granule

jiná:

nesnesitelný zápach

Adresa oznamovatele

Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v  souladu s  obecně závaznými právními předpisy, zejména  
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob-
ních údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje se shromažďují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f výše uvedeného nařízení a budou uchovány 
po dobu jednoho roku od data vyplnění formuláře.“
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