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

V Brně dne 4. listopadu 2008 

 
Oznámení o porušení čl. I Deklarace porozumění a Výzva k odstranění jejího 
porušování ve věci poskytování projektové dokumentace 

 
Vážení, 
 
na základě vztahů založených Deklarací porozumění (dále jen „Smlouva“) ze dne 3. listopadu 2006 

a jejího bodu č. VII Závěrečných ustanovení, Ekologický právní servis (EPS), jakožto účastník citované 
Deklarace, předkládá společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen „HMMC“) toto 
Oznámení o porušení čl. I Smlouvy a Výzvu k odstranění jejího porušování. 

 
Čl. I Smlouvy zní: 
 

Strany Deklarace se dohodly na následující spolupráci při přípravě projektových dokumentací 
týkajících se Závodu a Průmyslové zóny: 

- navrhovatel (HMMC, MSK) seznámí Strany občanských sdružení s příslušnou projektovou 
dokumentací, a to buď před zahájením správního řízení anebo v jeho průběhu  

- jednotlivá občanská sdružení mají možnost informovat navrhovatele o svých výhradách 
a připomínkách k příslušné dokumentaci ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k seznámení se 
s příslušnou dokumentací 

 
HMMC nezákonně prováděl či provedl změny na svých stavebních objektech v rozporu se 

stavebními povoleními. Z toho důvodu stavební úřad zahájil příslušná řízení o odstranění staveb, nebo 
HMMC požádal o jejich dodatečná povolení. Porušení Smlouvy v čl. I spatřujeme v tom, že nás HMMC 
v rozporu se svým výše citovaným závazkem neseznámil před zahájením či v průběhu správního řízení 
projektovou dokumentaci k vyjádření. Jedná se o následující řízení o dodatečném povolení staveb: 

 
1. sekce 05 Převodovkárna (č.j. SÚ 1317/2007) 
2. sekce 02 Lisovna a Svařovna (č.j. SÚ 1318/2007) 
3. sekce 08 Infrastruktura (č.j. SÚ 1319/2007) 
4. sekce 08 Infrastruktura – SO 870 Potrubní most (č.j. SÚ 393/2008) 
5. sekce 10 Venkovní plochy – SO 1061, SO 1062, SO 1066, SO 1067, SO 1068, SO 1069 

(č.j. SÚ 394/2008) 
6. sekce 03 Lakovna (č.j. SÚ 852/2008) 
7. sekce 10 Venkovní plochy  -  SO1010 – 1017 (č.j. SÚ 960/2008) 
8. sekce 07 Administrativní budova (č.j. SÚ 1164/2008) 

 
Skutečnost, že správní řízení ad 1 až ad 6 již byla ukončena, nijak HMMC nezbavuje povinnosti plnit 

smluvní závazky dle Smlouvy, a tedy tu změnovou projektovou dokumentaci, která nám doposavad nebyla 
předložena k vyjádření, poskytnout. Poslední dvě citovaná správní řízení (ad 7 a 8) v současné době teprve 
probíhají a nebyla ukončena rozhodnutím stavebního úřadu o dodatečném povolení. Přitom dle informací 
z médií však již byl HMMC na přelomu října a listopadu 2008 povolen zkušební provoz. S ohledem na to, že 
postrádáme patřičnou změnovou projektovou dokumentaci, není nám známa povaha a rozsah plánovaných 
odchylek od původní projektové dokumentace. Absence naší možnosti se řádně ve smyslu a podle Smlouvy 

mailto:garde@eps.cz
http://www.responsibility.cz/
http://www.eps.cz/
mailto:eokjokim@hyundai-motor.com
mailto:Petr.Michnik@hyundai-motor.cz


-2- 

vyjádřit k projektové dokumentaci pro tyto stavební objekty, může ve svém důsledku vést k porušení dalších 
článků Smlouvy ze strany HMMC, např. čl. 1 nebo čl. 5, neboť nelze ověřit, zda HMMC v těchto řízeních 
postupuje vždy důsledně v souladu se zákonem, resp. plní všechny podmínky Stanoviska EIA. 

  
Vzhledem k uvedenému a také k faktu, že HMMC nemá doposavad dodatečně povoleny následující 

stavební objekty:  
 

- SO 1010 Komunikace a zpevněné plochy 
- SO 1011 Kontejnerová skladovací plocha 
- SO 1012 CBU – sklad hotových aut 
- SO 1013 Parkovací plocha 
- SO 1014 Nakládací plochy 
- SO 1017 Parkoviště nákladních vozů 
- SO 07 Administrativní budova 

 
nám pak není zřejmé, jakým způsobem HMMC v rámci zkušebního provozu zajišťuje, že tyto 

citované stavební objekty - které se přinejmenším zdají být nepostradatelným i pro zkušební provoz závodu 
HMMC -, neužívá, neboť tak není oprávněn. 

 
 

Návrhy k odstranění porušení Smlouvy 
 
Vzhledem k výše uvedenému a obsahu citovaného závazku HMMC podle čl. I Smlouvy proto 

GARDE-EPS v souladu s čl. I a IV Závěrečných ustanovení Smlouvy oznamuje HMMC výše popsané 
porušení této Smlouvy a v souladu s jejími články připojuje výzvu k odstranění tohoto porušení, když 
požaduje po HMMC následující: 

 
 bezodkladné dodání nám chybějících projektových dokumentací ke všem výše citovaným 

správním řízením (preferujeme elektronickou podobu na CD) tak, abychom se mohli řádně 
vyjádřit 

 
 řádné zdůvodnění a doložení pomocí relevantních podkladů, že HMMC výše citované stavební 

objekty, které doposavad nebyly dodatečně povoleny, v rámci zkušebního provozu neužívá. 
 
V případě, že ze strany HMMC nedojde ke splnění výše uvedených požadavků ve lhůtě do 15 dnů 

od doručení tohoto oznámení, jsme ve smyslu čl. I Závěrečných ustanovení Smlouvy oprávněni uveřejnit 
na náklady HMMC oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/3 novinové strany obsahující 
jednoznačnou informaci o tom, že HMMC porušila svůj závazek plynoucí z této Smlouvy.  

 
 
S pozdravem,        
       Jiří Nezhyba 
       Program GARDE – Globální odpovědnost 
       Ekologický právní servis 


