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Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

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 17. dubna 2008

Žádost o zodpovězení dotazů a o zaslání dokumentace

Vážení,

na základě vztahů založených Deklarací porozumění („Smlouva“) ze dne 3. listopadu 2006 Ekologický 
právní  servis  („EPS“),  předkládá společnosti  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. („HMMC“)  následující 
žádost týkající se naplňování Deklarace a výstavby závodu HMMC.

A. Rádi bychom vznesli dotaz na řízení o změně stavby před jejím dokončením: „H – PROJECT – Sekce 08 
Infrastruktura/Utilities  PS  821  Čistírna  odpadních  vod  –  úprava  technologie“  (zn. 
OŽPaZ/1648/2008/Vol/231.2)

Dne 21.03.2008 bylo toto řízení přerušeno do doby vydání integrovaného povolení, přičemž nám bylo 
včera doručeno rozhodnutí Magistrátu města Frýdek-Místek („Magistrát“) z 10.04.2008 o zastavení tohoto řízení, 
neboť HMMC vzal 27.03.2008 žádost zpět.

S ohledem na výše uvedené bychom se proto rádi dotázali na následující:

1. O jaké konkrétní změny technologie ČOV mělo jít a z jakého důvody byly navrhovány?
2. Dokumentaci  k  předmětné změně bohužel  nemáme k dispozici.  Rádi  bychom tímto o  ni  s  odkazem 

na čl. I Smlouvy požádali.
3. Jaký je důvod zpětvzetí žádosti o změnu?
4. Jaký je současný stav prací na stavbě ČOV? 

B. Dále bychom rádi vznesli dotaz na vodoprávní řízení na povolení stavby: „H-PROJEKT,  S-10Venkovní 
práce; SO 1031 Retenční nádrž RT 01, RT 02“ (zn. OŽPaZ/1513,1647/2008/Str/231.2).

U  tohoto  řízení  taktéž  HMMC vzal  svou  původní  žádost  zpět  a  Magistrát  posléze  28.03.2008  řízení 
zastavil.  Nicméně podle oznámení Magistrátu  zn. OŽPaZ/2337-1/2008/Str/231.2 z 01.04.2008 bylo předmětné 
vodoprávního řízení na povolení stavby a vodoprávních řízení na povolení nakládání s povrchovými vodami, které 
souvisí s tímto vodním dílem, opětovně zahájeno.

S ohledem na výše uvedené bychom se proto rádi dotázali na následující:

1. Dokumentaci  k  předmětným  správním  řízení  bohužel  nemáme k  dispozici.  Rádi  bychom tímto  o  ni 
s odkazem na čl. I Smlouvy požádali.

2. Jaký byl důvod zpětvzetí původní žádosti a podání žádosti nové?

S ohledem na znění Smlouvy si dovolujeme očekávat reakci ke všem bodům do 30 dnů od doručení této 
naší žádosti, a zaslání požadovaných dokumentací tak, abychom, se k nim mohli podle Smlouvy řádně vyjádřit. 
Za poskytnuté informace předem velice děkujeme.

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