
Program GARDE - Globální odpovědnost
        - Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity -

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Axis Office Park Ostrava – Budova B
Na rovince 874
720 00 Ostrava – Hrabová

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 5. června 2008

Oznámení  o  porušení  čl.  15  Deklarace  porozumění  a  Výzva  k  odstranění  jejího 
porušování ve věci implementace doporučení studie Löw a spol. 

Vážení,

v rámci  přípravy  a  realizace  projektu  sadových  úprav  v  areálu  společnosti  Hyundai  Motor 
Manufacturing  Czech,  s.r.o.  (dále  jen  „HMMC“)  dochází  podle  naše  přesvědčení  ze  strany  HMMC 
k porušování Deklarace porozumění (dále jen „Smlouva“). 

Jde o porušení následujícího závazku HMMC podle čl. 15 Smlouvy:

„Nad  rámec  podmínek  stanovených  povolením  ke  změně  krajinného  rázu  se  HMMC  
zavazuje implementovat doporučení č. 2 až 10 ze studie zpracované společností LÖW &  
spol., s. r. o. dne 7. září 2006, jak je podrobněji uvedeno v Příloze 2 k této Deklaraci.“ 

 Závazné  podmínky  řešení  sadových  úprav  areálu  HMMC  jsou  stanoveny  jednak  vybranými 
podmínkami a doporučeními  Stanoviska EIA k záměru HMMC, jednak doporučeními č.  2-10 studie Löw 
a spol,  s.r.o - „Posouzení stavby průmyslové zóny Nošovice z hlediska krajinného rázu v k.ú. Nošovice“ 
ze dne 7. 9. 2006 (dále jen „Studie“), jejichž implementace je závazkem HMMC podle čl. 15 Smlouvy.

Aktuální návrh plánu sadových úprav HMMC je dílem Hutního projektu Frýdek-Místek (18. 12. 2007, 
odpovědný  projektant  J.  Vašek).  K  tomuto  návrhu  vypracoval  program  GARDE  Ekologického  právního 
servisu  (dále  jen  „GARDE-EPS“)  dne  3. 4. 2008  připomínky,  jejichž  vypořádání  bylo  ze  strany  HMMC 
provedeno  dne  5. 5. 2008.  Uvedené  vypořádání  našich  připomínek  ze  strany  HMMC  však  nemůžeme 
akceptovat.

Porušení Smlouvy v čl. 15 proto spatřujeme ve skutečnostech, že:
 

1. aktuální  návrh  sadových  úprav  areálu  HMMC dostatečně  nerespektuje  doporučení 
Studie Löw a spol.,

2. podle informací z otevřených zdrojů HMMC již zakoupil dřeviny k realizaci svého projektu 
sadových úprav, přičemž skladba těchto dřevin je nevhodná, když obsahuje i nepůvodní 
druhy 

3. podle  informací  poskytnutých  nám  neformálně  ze  strany  Moravskoslezského  kraje 
v některých místech areálu HMMC již výsadbu dřevin. 

Předpokládali  jsme,  že  otázku  sadových  úprav  bude  HMMC se  společností  Löw a  spol.,  která 
pro HMMC připravila Studii a formulovala v ní doporučení, konzultovat, nicméně se tak nestalo. S ohledem 
na vše výše uvedené jsme se tedy sami obrátili na autora doporučení ze Studie, pana Löwa, a požádali ho 
o základní  vyjádření  se  k  aktuálnímu  projektu  HMMC,  aby  vnesl  určité  objektivizující  hledisko  do dané 
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problematiky a abychom si mj. také ověřili správnost našich připomínek k projektu sadových úprav HMMC.  

K důvodům našeho tvrzení o porušení čl. 15 Smlouvy ve vztahu k aktuálnímu projektu sadových 
úprav plně odkazujeme na přílohy tohoto našeho oznámení, a to:

• Vyjádření k projektu vegetačních úprav stavby průmyslové zóny Nošovice z hlediska krajinného 
rázu  v  k.ú.  NOŠOVICE,  vypravovali:  Doc.  Ing.  arch.  Jiří  Löw  a  Ing.  Eliška  Zimová,  dne 
3. 6. 2008 

• Stanovisko  k  návrhu  sadových  úprav  areálu  HMMC v  Nošovicích  a vyjádření  k vypořádání 
připomínek Ekologického právního servisu ze dne 3. 4. 2008, vypracoval odborný poradce EPS 
Jiří Hummel, dne 30. 5. 2008

Návrhy k odstranění porušení Smlouvy

Vzhledem k výše uvedenému a obsahu citovaných příloh ve vztahu k závazkům HMMC podle čl. 15 
Smlouvy a také s ohledem na zájem na předcházení hrozícím škodám 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 následující:

➢ bezodkladné zastavení výsadby všech dřevin (stromů i keřů) souvisejících s realizací sadových 
úprav areálu HMMC,

➢ zjednání  nápravy  spočívající  v zásadní  úpravě  projektu  sadových  úprav  areálu  HMMC 
způsobem, který dle čl. 15 Smlouvy a její Přílohy 2 důsledně respektuje všechna zde uvedená 
doporučení Studie a náležitě zapracovává naše připomínky a návrhy obsažené v přílohách č. 1 
a č. 2 tohoto oznámení.

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 ohledem na uvedené dále ve smyslu čl. IV Závěrečných ustanovení Smlouvy žádáme HMMC, 
aby ve  lhůtě  15 dnů od  doručení  tohoto  oznámení  provedl  volbu  médií  ke  zveřejnění  oznámení,  a  to 
v jednom z následujících evropských významných médií: The Guardian, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Der Spiegel, Le Figaro, Le Monde; ve dvou z následujících českých médií: Ekonom, Hospodářské 
noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo; a ve dvou z následujících regionálních deníků: Moravskoslezský 
deník, Frýdecko-místecký a Třinecký deník, Listy moravskoslezské, regionální příloha pro Moravskoslezský 
kraj MF Dnes.

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

Na vědomí:

1) Moravskoslezský kraj
k rukám pana Pavla Drobila a pana Martina Radvana
zasláno na kontaktní e-maily: Pavel.Drobil@kr-moravskoslezsky.cz, Martin.Radvan@kr-moravskoslezsky.cz 

2) Ministerstvo průmyslu a obchodu
k rukám pana Martina Římana a pana Roberta Szurmana
zasláno na kontaktní e-mailovy: riman@mpo.cz a szurman@mpo.cz 

3) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
k rukám paní Alexandry Rudyšarové
zasláno na kontaktní e-mail: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org

Přílohy:
– č. 1: Vyjádření k projektu vegetačních úprav stavby průmyslové zóny Nošovice z hlediska krajinného rázu v  k.ú. 

NOŠOVICE, vypravovali: Doc. Ing. arch. Jiří Löw a Ing. Eliška Zimová, dne 3. 6. 2008 + příloha: základní vizualizace 
návrhu úprav

– č.  2:  Stanovisko  k  návrhu  sadových  úprav  areálu  HMMC  v  Nošovicích  a vyjádření  k vypořádání  připomínek 
Ekologického právního servisu ze dne 3. 4. 2008, vypracoval odborný poradce EPS Jiří Hummel, dne 30. 5. 2008
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