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V Brně dne 8. října 2008  
 

Výzva k doložení plnění čl. 15 Deklarace porozumění  
 

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“) tuto výzvu 
k zaslání zprávy o naplňování čl. 15 Smlouvy.  
 

EPS dne 5. června 2008 zaslal HMMC Oznámení o porušení čl. 15 Deklarace porozumění a Výzvu 
k odstranění jejího porušování ve věci implementace doporučení studie Löw a spol. (dále jen „Oznámení“), 
k němuž docházelo v rámci přípravy a realizace projektu sadových úprav v areálu HMMC. 
 

Porušení Smlouvy v čl. 15 jsme spatřovali v následujících skutečnostech: 

 
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.  

 
Dne 13. června 2008 jsme na osobní schůzce danou problematiku diskutovali s prezidentem HMMC, 

panem Eok Jo Kimem. Dne 19. června 2008 jsme pak ze strany HMMC obdrželi oficiální vyjádření, v němž 
se uvádí, že: „Výsadba stromů a keřů byla přerušena a bude pokračovat na podzim tohoto roku. 
Předpokládáme, že do té doby bude možné úspěšně projednat upravený návrh sadových úprav, který 
Vám po jeho zpracování zašleme.“  

 
Vzhledem k tomu, že kalendářní podzim začal již před více než třemi týdny, dovolujeme si požádat, 

abyste nás urychleně informovali o stavu zpracování návrhu sadových úprav, době, kdy nám bude návrh 
zaslán a kdy by měl být stranami Smlouvy projednán. Do doby, než tento projekt bude dotčenými stranami 
schválen, HMMC není oprávněn realizovat sadové úpravy dle původního návrhu, neboť by tímto porušil 
čl. 15 Smlouvy. Za poskytnutou zprávu předem děkujeme. 
 

S pozdravem, 
Jiří Nezhyba 
program GARDE Ekologického právního servisu 
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