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V Brně dne 17. prosince 2007 

 
 

Reakce GARDE-EPS na Reakci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, 
s.r.o. na Oznámení o porušení Deklarace porozumění a Výzvy k odstranění tohoto 
porušování ze dne 13. prosince 2007 
 
 Vážení, 
 
 dne 13. prosince 2007 jsme Vám adresovali Oznámení o porušení Deklarace porozumění spolu 
s Výzvou k odstranění tohoto porušování (dále jen „Oznámení“) při výstavbě výrobního závodu společnosti 
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (dále jen „HMMC“), konkrétně instalací odlučovačů ropných látek 
(dále též „ORL“), kdy podle přesvědčení programu GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního 
servisu (dále jen „GARDE – EPS“) došlo ze strany HMMC k porušení čl. 1 Deklarace porozumění (dále jen 
„Deklarace“). 
 
 Dne 17. prosince 2007 jsme obdrželi Reakci HMMC, který „učinil vstřícné gesto“ a „ve snaze 
o smírné vyřešení“ daným problémů „nařídil zastavení stavby odlučovačů olejových látek na dešťové 
kanalizaci, a to do středy 19. 12. 2007, kdy se koná další pravidelný kontrolní den“. 
 
 Zastavení stavby ORL v souladu s návrhem učiněným v našem Oznámení s povděkem kvitujeme. 
Nicméně jsme nuceni odmítnout další argumentaci HMMC, který se v Reakci ohrazuje proti „nařčení 
z porušování právních předpisů, správních rozhodnutí či Deklarace porozumění“ s tím, že stavba je 
„pod dozorem nezávislého experta, který neprojevil dosud sebemenší pochybnosti o řádném výběru 
a provedení odlučovačů ropných látek“.  
 

Z našeho pohledu je poměrně pochopitelné, že nezávislý technický dozor jmenovaný 
CzechInvestem výše uvedené nezpochybňoval, neboť jde spíše a především o otázku právní, nikoliv 
technickou. Nicméně pokud zde byla takto nastolena otázka kvality výkonu nezávislého technického 
dozoru, pak konstatujeme, že tento nezávislý technický dozor by měl být schopen námi namítané provádění 
stavby ORL bez patřičného povolení vodoprávního úřadu sám zjistit. Vzhledem k tomu, že tak neučinil, lze 
mít jisté pochybnosti o jeho kvalifikaci pro výkon dané funkce.  
 
 GARDE-EPS k uvedenému dále konstatuje, že Oznámení ze dne 13. prosince 2007 nijak 
nezpochybnilo parametry ORL samotných. Jeho předmětem a podstatou byl fakt, že změna velikosti 
ORL oproti schválenému projektu, která zjevně plyne z podkladů nám ze strany HMMC předložených, 
nebyla a ani nemohla být vodoprávním úřadem schválena.  
 

Uvedené jsme pak dále v našem Oznámení odůvodnili, když jsme na základě uvedeného faktu 
konstatovali, že stavba ORL je prováděna bez povolení či souhlasu příslušných orgánů. A uvedené 
jsme proto označili za porušení stavebního zákona a Deklarace a dále jsme dovodili, že odůvodňuje, aby 
Magistrát města Frýdek-Místek postupoval podle § 134 odst. 4 StZ a zahájil řízení o odstranění stavby podle 
§ 129 odst. 3 StZ. 

 
K výhradě HMMC v Reakci uvedené, abychom pro uplatňování pochybnosti o stavbě ORL využívali 

účasti na kontrolních dnech, „kde je možné případný problém prodiskutovat“ konstatujeme, že jsme si 
vědomi možnosti využití kontrolních dnů, kterých se GARDE-EPS doposavad vždy účastnil a také na nich 
případně uplatňoval své pochybnosti o předmětné stavbě.  
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Dále se pak z našeho pohledu také již potvrdilo, že fórum účastnící se těchto kontrolních dnů 

nemusí být vždy schopno dát na místě samém řádné či dostatečné odpovědi na některé z námi vznesených 
připomínek. Vzhledem k tomu, že nám na kontrolních dnech byly a jsou předkládány ze strany HMMC určité 
dokumenty, které mají potvrdit či vyvrátit některé skutečnosti týkající se předmětné stavby, se domníváme, 
že naše osobní účast na kontrolních dnech nebyla či není vždy nezbytně nutná či dokonce účelná, neboť 
dokumenty nám mohly a mohou být předány jinou formou a reakce na ně z povahy věci nemůže být 
okamžitá. Na druhou stranu nemusí být vzhledem k periodicitě kontrolních dnů (1x za 14 dní) a průběžně 
zjišťovaným skutečnostem a nutnosti jejich bezodkladného řešení vždy vhodné čekat na konání dalšího 
kontrolního dne. 

  
V dané souvislosti bychom si dovolili omluvit naší účast na příštím kontrolním dni, který se má 

konat ve středu 19. 12. 2007, a to z  důležitých interních důvodů. Děkujeme za pochopení. 
 
Závěrem si s odkazem na odůvodnění našeho Oznámení z 13. 12. 2007 dovolujeme tvrdit, že 

stavba odlučovačů spol. Franceaux je prováděna bez rozhodnutí či v rozporu s rozhodnutím 
příslušného orgánu. Uvedené odůvodňuje zastavení stavby nejen do dne 19. 12. 2007, ale do doby, že 
vodoprávní úřad, Magistrát města Frýdek-Místek, popisovanou změnu předepsaným způsobem na základě 
náležitých podkladů povolí.  

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

Ekologický právní servis 

 

 
Na vědomí: 
 
1) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
k rukám pana Michala Koryčánka a Jana Hany 
 
zasláno na e-mailové adresy: michal.korycanek@czechinvest.org a Hana.Jan@volny.cz   

 
2) Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství 
 
zasláno na e-mail: podatelna@frydekmistek.cz  
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