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V Nošovicích dne 5.10.2009 
 
 
Odpov ěď na Oznámení o uplatn ění práva na posouzení vysv ětlující zprávy k dopravnímu 
plánu zvoleným uznávaným odborníkem  
 
Vážení přátelé, 
 
dne 7.9.2009 jsme obdrželi Vaše Oznámení o uplatnění práva na posouzení vysvětlující zprávy 
k dopravnímu plánu zvoleným uznávaným odborníkem. 
 
V souvislosti s tímto oznámením bychom se na Vás rádi obrátili s následujícími dotazy a návrhy: 
 
Prosíme o informaci, jakým způsobem, na základě jakých kritérií a z jakého okruhu subjektů byl 
vybrán odborník pro posouzení dopravního plánu. Máme za to, že požadovanou službu by byla 
minimálně ve stejné kvalitě schopna poskytnout i společnost, univerzita či jiný subjekt se sídlem 
v České republice; z hlediska komunikace a osobní přítomnosti konzultantů na jednání 
(předpokládáme, že uvedené problematice by se věnovali téměř výhradně čeští zaměstnanci) a 
samozřejmě i ceny služeb se jedná dle našeho názoru o jednoznačně optimálnější řešení. Při 
tomto konstatování vycházíme i z vlastní komunikace s těmito subjekty z období předcházející 
zpracování našeho dopravního plánu. 

Dovolte nám také, abychom zmínili určitou pochybnost o tom, zda je vhodné obrátit se na 
odborníka k posouzení dopravního plánu právě nyní, zejména s ohledem na brzké zahájení 
výroby vozů Kia, což přinese významné změny zejména v logistice vyrobených vozidel – 
domníváme se, že by bylo vhodnější vyčkat do příštího roku, kdy již budou k dispozici skutečná 
data z prvních měsíců výroby obou značek a ve dvou směnách. 

Závěrem předesíláme, že uvedené problematice se budou věnovat zástupci společnosti Glovis 
Czech Republic s.r.o., která je zodpovědná za veškerou logistiku související s činností našeho 
závodu. Příslušné kontaktní údaje Vám včas sdělíme. 

Předem děkujeme za vyjádření k výše uvedeným otázkám. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Petr Michník 
HMMC 
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