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Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

k rukám prezidenta HMMC Eok Jo Kima a Petra Michníka, právníka HMMC

zasláno na e-mailové adresy: eokjokim@hyundai-motor.com a Petr.Michnik@hyundai-motor.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Brně dne 2. dubna 2008

Výzva k zaslání zprávy o naplňování čl. 5 Deklarace porozumění

Vážení,

na základě  vztahů  založených  Deklarací  porozumění  (dále  jen  „Smlouva“)  ze  dne 3.  listopadu 2006 
a jejího čl.  VII  Závěrečných ustanovení,  Ekologický právní  servis  (EPS), jakožto účastník Smlouvy,  předkládá 
společnosti  Hyundai  Motor  Manufacturing  Czech  s.r.o.  (dále  jen  „HMMC“)  tuto  výzvu  k  zaslání  zprávy 
o naplňování čl.  5 Smlouvy,  v němž se HMMC mj. zavázal  splnit  všechny podmínky a  kompenzační opatření 
uvedené ve Stanovisku EIA, týkající se výstavby a provozu závodu HMMC.

1) Dne 21. ledna jsem vám zaslali naše vyjádření k účasti na kontrolních dnech, v jehož závěru jsme 
vás požádali  o reakci.  Na uvedené vyjádření však reagoval pouze pan Milan Úlehla jako nezávislý technický 
dozor, nikoliv však HMMC či CzechInvest. 

V našem vyjádření jsme také navrhovali využít možnosti „namátkové kontroly“ na staveništi v minulosti 
přislíbené ze strany HMMC a v rámci termínů společně dohodnutých s  HMMC ji  zrealizovat.  I  uvedená věc 
zůstala bez reakce HMMC. 

Dovolujeme si proto urgovat brzkou reakci na naše vyjádření a návrhy v něm uvedené.

2) Vzhledem k okolnostem uvedených v našem vyjádření jsem se do budoucna omluvili  z účasti 
na kontrolních dnech, přičemž jsme předpokládali,  že k řešení určitých sporných bodů ve vztazích mezi EPS 
a HMMC může dojít na společné schůzce navržené ze strany HMMC. Vzhledem k závažnosti dané problematiky 
jsem si  dovolili  požádat  o  účast  prezidenta  HMMC na takové  schůzce,  nicméně ta  nám opakovaně nebyla 
potvrzena, proto jsme od naší účasti na ní ustoupili.

Otázka kolem kvality dešťové kanalizace a jejího provedení tak vzhledem k výše uvedenému zůstává 
neřešena.  Dovolujeme  si  proto  s  odkazem  na  čl.  VII  Závěrečných  ustanovení  Smlouvy  požádat  o doložení 
následujících materiálů týkajících se dešťové kanalizace:

– informace o stavu rozestavěnosti dešťové kanalizace k dubnu 2008
– protokoly o provedených statických zatěžovacích zkouškách po dni 9. 1. 2008 do dubna 2008
– protokoly o provedených laboratorních stanoveních zhutnitelnosti zemin po dni 9. 1. 2008 do dubna 2008
– doložit (ideálně na CD) záběry z kamery provedené na dešťové kanalizaci velkých profilů, tedy od DN 600
– výsledky tlakových zkoušek provedených na dešťové kanalizaci
– Prohlášení o shodě k odlučovačům ropných látek odpovídající požadavkům české a evropské legislativy, 

které na kontrolním dni ze dne 9. 1. 2008 byly požadovány po firmě Purator k dodání do dne 23. 1. 2008

S ohledem  na  znění  Deklarace  si  dovolujeme  očekávat  reakci  MSK  ke  všem  bodům  do  30  dnů 
od doručení tohoto našeho vyjádření. Za poskytnuté informace předem velice děkujeme.

S pozdravem, 
Pavel Franc a Jiří Nezhyba
program GARDE – Globální odpovědnost
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