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k rukám prezidenta HMMC Eok Jo Kima a Petra Michníka, právníka HMMC
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V Brně dne 14. května 2008

Reakce k odpovědi HMMC na výzvu 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, předložil dne 2. dubna 2008 společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen 
„HMMC“) výzvu k zaslání zprávy o naplňování čl. 5 Smlouvy. 

Na  tuto  výzvu  bylo  dne  2.  května  2008  ze  strany  HMMC  odpovězeno  e-mailově  a  dne 
13. května jsme obdrželi poštou některé materiály v písemné podobě. Aniž bychom se nyní jakkoliv 
vyjadřovali  k obsahu  závěrečné  zprávy  zpracované  panem  Úlehlou  a  k  jednotlivým  předloženým 
materiálům, konstatujeme, že nám nebyly poskytnuty jak dokumenty v naší výzvě požadované, tak nám 
nebyly zaslány dokumenty / přílohy ze zprávy pana Úlehly.

V písemné podobě jsme ze strany HMMC obdrželi:

- 15 listů protokolů o statické zatěžovací zkoušce pro pozemní komunikace
- 35 listů protokolů o stanovení objemové hmotnosti zemin a laboratorní stanovení zhutnitelnosti 
zemin + 2x akreditace Teststavu
- 80 listů protokolů o vodotěsnost kanalizace 
- 2 listy s vyznačením zkoušených míst
- 10 x zápisy z KD

Dle seznamu příloh uvedeného ve zprávě pana Úlehly tedy chybí:
kompletně:
- stavební deníky firem APB Plzeň, Streicher s.r.o. Plzeň a Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
- situační zprávy

částečně:
- protokoly o zkouškách zhutnění zásypů

Dále pak zcela chybí ve zprávě zmiňované ilustrační fotografie č. 1-7, přičemž již na kontrolních 
dne konaných za účasti EPS bylo panu Úlehlovi uloženo průběžně dodávat fotodokumentaci ke stavbě 
SO 1033. 

V naší výzvě ze dne 2. dubna 2008 jsme požadovali  další materiály,  které ze strany HMMC 
nebyly dodány, a to:

- doložit (ideálně na CD) záběry z kamery provedené na dešťové kanalizaci velkých profilů
- 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
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Dále, jak jsme již avizovali v předchozím e-mailu, v odpovědi HMMC na výzvu postrádáme 
již  urgované  vyjádření  k návrhu  ad  1)  tedy  k  možnosti  „namátkové  kontroly“  na  staveništi 
v minulosti přislíbené ze strany HMMC.  

I s ohledem na znění Smlouvy si dovolujeme očekávat urychlenou reakci HMMC na naše 
návrhy,  zaslání  chybějících  CD  a  video  materiálů,  a  to  jak  požadovaných  v  naší  výzvě,  tak 
chybějících příloh ze zprávy pana Úlehly. V opačném případě nepovažujeme informační povinnost 
HMMC dle  čl. VII Závěrečných ustanovení  Smlouvy za splněnou. Předem za zaslané informace 
děkujeme.

S pozdravem, 

Pavel Franc a Jiří Nezhyba
program GARDE – Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
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