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Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  
Axis Office Park Ostrava – Budova B 
Na rovince 874 
720 00 Ostrava – Hrabová 
 
zasláno na e-mail: pmichnik@hyundai-motor.cz  
------------------------------------------------------------------ 

V Brně dne 19. prosince 2007 
 

Oznámení o porušení Deklarace porozumění a Výzva k odstranění porušování 
plnění podmínek EIA a vodoprávního povolení při výstavbě výrobního závodu 
společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. týkajících se instalace 
odlučovačů ropných látek 

 
Váţení, 

 
v rámci výstavby výrobního závodu vaší společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

(dále jen „HMMC“), konkrétně Sekce 10 – Venkovní plochy, SO 1033 Rozvod potrubí na dešťovou vodu, 
konkrétně instalací odlučovačů ropných látek (dále téţ „ORL“), dochází podle naše přesvědčení ze strany 
HMMC k porušování Deklarace porozumění (dále jen „Deklarace“), a to následujících závazků HMMC: 

 
Čl. 1. Deklarace: „HMMC a MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se 

Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné 
i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí 
příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a 
obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, 
životního prostředí, zdraví a života obyvatel.“ 
 
 Čl. 5. Deklarace: „HMMC a MSK se zavazují, že v rámci svých příslušných kompetencí v Projektu 
splní všechny podmínky a kompenzační opatření uvedené v příslušném Stanovisku Ministerstva životního 
prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu “Výrobní závod Hyundai Motor 
Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006 („Stanovisko EIA“), týkající se výstavby a provozu 
Závodu a výstavby technické a dopravní infrastruktury v Průmyslové zóně. HMMC a MSK se zavazují 
implementovat doporučení obsažená ve stanovisku EIA, jak je blíže uvedeno v Příloze 1 této Deklarace.“ 

 
  Povinností HMMC je splnit podmínku č. 11 ze Stanoviska Ministerstva ţivotního prostředí k záměru 
“Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006 (dále jen 
„Stanovisko EIA“) „pro fázi přípravy, voda“, následně implementovanou do rozhodnutí Magistrátu města 
Frýdek-Místek ze dne 30. 5. 2007 pod zn. OŢPaZ/8164-7/2006/2007/Str/231.2. (dále jen „vodoprávní 
povolení“):  

 

„Odlučovače ropných látek budou vybaveny sorpčním dílem tak, aby na výstupu předčištěné vody 
z odlučovače bylo trvale dosahováno koncentrace NEL do 0,2 mg/l. Odlučovače budou vybaveny proti 
vyplavení v době přívalových dešťů.“  

 
Ze schváleného projektu plyne, ţe centrální ORL jsou navrţeny na kmenových stokách RW1. RW2, 

RW3 a RW3-1. Dle schválené dokumentace jsou jednotlivá průtočná množství následující:  
 
tabulka č. 1 

 RW1.02 (Pazderůvka) 
 

RW2.02 (Řepník) RW3.03 RW3.22 

Plocha povodí (F red) 15,99 24,77 26,09 15,47 

Odtok pro i= 193 l/s/ha 2650 3340 4700 2650 

OOddttookk  pprroo  ii==  3300  ll//ss//hhaa  447799,,77  774433,,11  778822,,77  446644,,11  
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Program GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE – EPS) se 

dozvěděl o tom, ţe HMMC oproti schválenému projektu změnil určité parametry odlučovačů ropných 
látek (dále téţ „ORL“), kdyţ zmenšil jejich objem o cca 1/3, přičemţ dle nám dostupným informacím 
s vysokou mírou pravděpodobnosti tyto ORL společnosti Franceaux nemohou dosáhnout 
požadované kvality předčištění na 0,2 mg NEL/l.  

 
Vzhledem k pochybnostem představitelů GARDE – EPS ohledně parametrů instalovaných 

odlučovačů ropných látek bylo uvedené sděleno HMMC, agentuře CzechInvest a dalším zúčastněným jiţ 
na kontrolním dni konaném dne 7. 11. 2007 v Nošovicích. Za účelem rozptýlení uvedených pochybností byly 
ze strany HMMC resp. skrze její projektanty-dodavatele, GARDE – EPS předloţeny dokumenty a materiály, 
které měly prokázat, ţe instalované odlučovače ropných látek (dále téţ „ORL“) splňují poţadavek na výstupu 
do 0,2 mg NEL/l. 

 
Materiály k ORL předané dne 7. 11. 2007 a následně dne 5. 12. 2007 však nejenţe nerozptýlily 

primární obavy GARDE – EPS ohledně kvality ORL na výstupu, ale naopak tyto pochybnosti dále umocnily. 
GARDE – EPS se zde vyjadřuje vypovídací hodnotě a případně dalším souvislostem předloţených 
dokumentů a připojuje vţdy i svůj názor na ně: 

 

1. Doplnění technické zprávy ‘Dešťová kanalizace‘. Spojení stok odlučovačů." - Změna 
na uspořádání soutoku odpadů z odlučovačů na dešťové kanalizaci Nošovice  
(dne 1. 10. 2007 sepsané panem Ing. Jiřím Melounem, autorizovaný inženýr pro  stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství; BOCR Trading s.r.o.) 

 
Tato technická zpráva počítá s průtočnými množství (viz tabulka č. 1) v souladu se schválenou 

stavební dokumentací. Technická zpráva samotná přitom neřeší změnu (velikosti a dalších parametrů) 
odlučovačů ropných látek, ale detail napojení obtokového potrubí za odlučovačem. Zpráva samotná 
se nijak dále nezabývá konstrukčními detaily ORL, účinností technologie, dielektrickou ochranu ani 
stavebními detaily konstrukce samotné. Technická zpráva pak neřeší ani regulaci průtoků na ORL, ani 
regulátory průtoku jako takové (dodavatel, typ, výkresová dokumentace, shoda).  

 
Ve výkresech jsou ORL oproti schválenému stavebnímu projektu o cca 1/3 menší co do objemu 

(např. ORL na RW02 - schválené rozměry dle projektové dokumentace: 17980 mm délky, 2900 mm průměr; 
podle „nových“ výkresů 10570 mm délky, 3000 mm průměr, coţ je pouze cca 62% původně navrţeného 
objemu). 
 

2. Kopie Listů stavebního deníku  
(dne 23. 10. 2007 zapsané Ing. Stračánkovou z Magistrátu města Frýdek-Místek a opatřené razítkem 
Magistrátu) 
 

Zápis do stavebního deníku se pak odvolává na Doplnění technické zprávy pana Ing. Melouna (viz 
ad 1). Z citace „… úřad však trvá na tom, aby odlučovače ropných látek byly vybaveny elektrickou 
signalizací…“ lze sice usuzovat, ţe si úřad mohl být vědom změny parametrů odlučovačů ropných látek 
oproti schválené dokumentaci pro stavební povolení, nicméně je zjevné, ţe změna ORL co do jejich 
velikosti (jsou cca o 1/3 menší oproti dokumentaci) nebyla a ani nemohla být (viz níţe) úřadem 
schválena.  

 
Zápis totiţ uvedené nijak neřeší, neodkazuje na ţádné další podklady, konkrétní technické řešení, 

posouzení všech vlivů k ochraně veřejných zájmů, na jejichţ základě by bylo vůbec moţno o povolení 
změny stavby před dokončením uvaţovat a následně ji povolit. Taková změna by totiţ navíc vyţadovala 
zcela jinou formu, neţ pouze zápis Magistrátu města Frýdek-Místek do stavebního deníku, protoţe se 
dotýká ochrany veřejných zájmů a dalších účastníků řízení. Z uvedeného důvodu by proto o takové změně 
muselo být vedeno správní řízení o změně stavby před jejím dokončením. 
 

Z uvedeného podle názoru GARDE – EPS plyne, že stavba odlučovačů ropných látek je 
prováděna bez povolení či souhlasu příslušných orgánů. Uvedené je zjevným porušením stavebního 
zákona a taktéž výše citovaných článků Deklarace. 

 
3. Prohlášení o shodě CE EN 858 a CERTIFIKATE OF CONFORMITY 
 

Prohlášení o shodě podle nám dostupným informacím neodpovídá ČSN 858 a nelze je proto 
povaţovat za platné. Prohlášení o shodě CE EN 858 vystavil prokurista společnosti Purátor pan Ing. Štefan 
Ţigárdy. Purátor však není výrobcem zařízení a jeho zplnomocnění není doloţeno. Předloţené prohlášení 
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o shodě neplní ani další poţadavky na prohlášení o shodě stanovené v ČSN 858-1/A1, ZA.2.2. 
 

Dále byly ze strany HMMC doloţeny CERTIFIKATE OF CONFORMITY s razítkem a nečitelným 
podpisem. Ani tento dokument však neodpovídá poţadavkům ve výše uvedené ČSN EN 858-1/A1. Vedle 
formálních nedostatků není certifikát přeloţen do jazyka státu, kde se má pouţívat (proto ani nelze potřebné 
náleţitosti řádně posoudit). 
 

Jedinou vypovídací hodnotu těchto dokladů lze spatřovat ve výčtu velikostí jednotlivých odlučovačů, 
potřebných ke stanovení doby zdrţení a potřebné účinnosti. Doba zdržení vody na odlučovačích 
FRANCEAUX je podle nám dostupným informacím cca 42 vteřin (1/3 doby odlučovačů ze stavebního 
povolení – kalkulováno bez kalové jímky, která je pro obě varianty shodná). Daná doba zdržení podle 
názoru GARDE-EPS odpovídá potřebám na kvalitu předčištění cca 7 mg NEL/l, coţ je v rozporu 
s poţadavkem Stanoviska EIA 0,2 mg NEL/l. 
 

Doba zdrţení je podle našeho názoru nejen nedostatečná pro kvalitu předčištění 0,2 mg NEL/l podle 
Stanoviska EIA, doba zdrţení u FRANCEAUX podle nám dostupným informací neodpovídá ani poţadavkům 
Francouzského sdruţení výrobců odlučovačů, které stanovuje minimální dobu zdrţení 90 vteřin 
pro odlučovače třídy I. (dle ČSN EN 858-1 ČL. 4 „Třídy odlučovačů“) - to je pro odlučovače s účinnosti do 
5 mg/l NEL.  
 

 

3. Protokoly laboratorních zkoušek SGS  
(5 listů kopií protokolů sepsaných ve francouzském jazyce a podepsané panem Stéphane Bourrit – ingenieur 
matriciel) 
 

Zkušební vzorky podle protokolů analyzovala laboratoř SGS (Société Générale de Surveillance -  
http://www.sgs.com). Z webových stránek této laboratoře je zřejmé, ţe jde o zavedenou chemickou 
laboratoř, která je řádně akreditována v asociaci COFRAC (http://www.cofrac.fr/) jako chemická laboratoř. 
V žádném případě však nejde o notifikovanou laboratoř, která se zabývá zkoušením odlučovačů ropných 
látek.  
  

Adresátem uvedených protokolů je společnost S.I.M.O.P. a protokoly jsou zároveň označeny 
razítkem společnosti Franceaux – výrobce odlučovačů dodaných pro stavbu Hyundai Motor Manufacturing 
Czech, s.r.o. společností Purator – Techno Tip CZ, s.r.o. Jde přitom o konkurenční výrobce (viz: 
http://www.simop.fr/ a http://www.franceaux.fr/). Z uvedených protokolů pak není zcela zřejmé, kdo je vlastně 
výrobcem. 
 

Analyzovány byly dodané vzorky vody, přičemţ vzorky byly dodané a laboratoř je sama 
neodebírala, tudíţ ani nelze zjistit, odkud analyzované vzorky pocházejí. Není znám původ vzorků, není 
nijak zmíněno, ţe by šlo o vzorky pocházející z odlučovačů Franceaux, konkrétního typu ve smyslu ČSN atp. 
Zcela zjevně přitom vzorky nemohou pocházet ze zařízení instalovaného v Nošovicích. Laboratoř navíc 
podotýká, ţe dodané vzorky nejsou datované, a je-li vzorek starší 48 hodin, je výsledek chybný. 
  

Vzorky tedy sice nelze řádně identifikovat, ale pokud mají být pouţity jako referenční, pak výsledek 
těchto zkoušek: 0,86; 0,54; 0,65; 0,46; 0,55 mg/l zásadně nesplňuje požadavek dle Stanoviska EIA, coţ 
je 0,2 mg NEL/l, a vypovídá o nevhodnosti těchto odlučovačů ropných látek pro pouţití v Nošovicích. Tyto 
protokoly dle nám dostupným informacím nemají nic společného s metodikou zkoušení odlučovačů ani se 
zavedenou praxí. S ohledem na výše uvedené máme důvodné obavy, že může jít o účelový podvrh.  
  

5.  Výpočet odtokových parametrů z odlučovačů ropných látek na stavbě HMMC Nošovice  
(dne 22. 11. 2007 sepsané panem R. Svadbíkem ze společnosti Purator a jako příloha k protokolům) 
 

Předpokládáme, ţe podmínky pro ochranu vod plynoucí ze Stanoviska EIA byly stanoveny 
na základě kvalifikovaného posouzením vlivů na ţivotní prostředí. Vlastní řešení ORL bylo v souladu 
s citovanou podmínkou Stanoviska EIA do maximální míry racionalizováno v dokumentaci pro stavební 
povolení vydané vodoprávním úřadem. Voda byla definována v souladu s ČSN 756551 čl 4.6 jako sráţková 
voda, coţ umoţnilo aplikaci článku 7.1.6 a čištění jen 1/5 přívalových vod.  
 

Nicméně vzhledem k předmětnému vyjádření spol. Purator by bylo moţné usuzovat na to, ţe 
odlučovače ropných látek by zřejmě nemusely být instalovány vůbec. Pokud by se totiţ přistoupilo tvrzení, 
ţe vody budou znečištěny na vstupu (byť jen 30 mg/l NEL), pak se nebude jednat o vody srážkové 
ve smyslu výše uvedeného článku normy, ale půjde o vody odpadní podle ČSN 756551 článku 4.1. K tomu 
pouze podotýkáme, ţe v takovém případě by bylo nutné instalovat odlučovače zhruba o pětinásobném 
objemu. 
  

http://www.sgs.com/
http://www.cofrac.fr/
http://www.simop.fr/
http://www.franceaux.fr/
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Lze zkonstatovat, ţe pan R. Svadbík ze spol. Purator zřejmě dostatečně nezná funkci ORL. 
V odlučovači jsou uchovávány odloučené ropné látky (jde o odlučovač), které se tedy musí někam odloučit. 
Elektrická akustická a optická signalizace slouţí k jinému účelu, neţ pan R. Svadbík ze spol. Purator uvádí, 
z čehoţ plyne, ţe zřejmě není řádně seznámen s manuály a provozními řády k ORL.  
  
 

6. Kontrolní propočet odtokových parametrů odlučovačů ropných látek pro nový výrobní 
závod Hyundai Nošovice  
(dne 4. 12. 2007 sepsané a raítkem opatřené Ing. Hynkem Milatou, autorizovaný inženýr pro technologická 
zařízení staveb; Bovis Lend Lease, a.s.) 
 

Konstatujeme, ţe v technologii odlučování neplatí přímá úměra, a proto také nelze vycházet 
z nějakých předpokladů, kdyţ pan Ing. Hynek Milata - inženýr autorizovaný v jiném oboru, než „stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ – počítá s předpokládanou max. koncentrací znečištění 
vody ropnými látkami na vstupu 30 mg NEL/l, shodně s úvahou pana R. Svadbíka – viz ad 5. Pro technologii 
odlučovačů platí normy ČSN EN 858-1 „Zásady pro navrhování provádění a zkoušení, označovaní řízení 
jakosti Odlučovačů ropných látek a ČSN EN 858-2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údrţba.“ 
  

Konstatujeme, ţe zásadní veličinou v čistírenské praxi je doba zdržení - jde o gravitační usazování. 
Velké znečištění se odloučí poměrně rychle. Jiţ v samotné kalové jímce dojde k předčištění na cca 40 mg 
NEL/l a přitom je v zásadě poměrně lhostejné, jaké znečištění je na nátoku. Dostatečná doba zdrţení v části 
odlučovače na dostatečné velké ploše koalescenčního filtru zabezpečí vyčištění na poţadovaný parametr. 
Průběh čištění je názorně patrný z přiloţeného grafu. 
 
graf č. 1 (zdroj: Techneau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na základě přiloţeného grafu je podle nás patrné, ţe dodané a instalované odlučovače spol. 

Franceaux s dobou zdrţení mezi cca 140 aţ 150 vteřinami, budou čistit někde na hranici 7 mg/l NEL nikoliv 
poţadovaných max. 0,2 mg NEL/l. 

 

7. Zkoušky odlučovačů (2 listy) 

 
Zkoušky jsou předepsány ČSN EN 858-1 článek 8.3.3. Předloţené texty dne 7. 11. 2007 nejsou 

protokolem o provedených zkouškách, ale pouze dva listy z výše citované normy, navíc vytrţené z kontextu. 
 
 

8. CD s přiloženou dokumentací pro SO 1033 
 

Na CD přiloţené výkresy neobsahují předepsanou stavební dokumentaci, jde o tzv. DETAIL 
DESIGN, který byl vypracován pro potřeby výběrového řízení vhodného zařízení. DETAIL DESIGN 
zakresluje jako příklad odlučovače firmy HAURATON. Velikost odlučovačů tohoto Německého výrobce je 
shodná s velikosti odlučovačů uvedenými ve stavebním povolení. 

 

Návrhy 
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Vzhledem k citovaným závazkům HMMC plynoucím z čl. 1 a čl. 5 Deklarace a s ohledem 
na bezodkladnost daného problému proto GARDE-EPS v souladu s čl. I a IV Závěrečných ustanovení 
Deklarace porozumění oznamuje HMMC výše uvedená porušení této Deklarace a v souladu s těmito články 
připojuje výzvu k odstranění tohoto porušení, kdyţ poţaduje následující: 
 

 zastavení prací na prováděné instalaci odlučovačů ropných látek a související práce, a to do doby 
případného povolení změny stavby před dokončením či jiného povolení instalace ORL spol. 
Franceaux provedeného kompetentním orgánem v souladu se zákonem 

 zjednání nápravy spočívající v pouţití pouze takových ORL, které splňují poţadavky Stanoviska 
Ministerstva ţivotního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na ţivotní prostředí projektu 
“Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006 
a rozhodnutí Magistrátu města Frýdek-Místek ze dne 30. 5. 2007 pod zn. OŢPaZ/8164-
7/2006/2007/Str/231.2., popřípadě v prokázání relevantními dokumenty - ve smyslu technických 
norem a poţadavků plynoucích ze zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcích předpisů -, ţe ORL 
spol. Franceaux jsou zcela jednoznačně schopny splnit poţadavky zmíněného stanoviska EIA 
a vodoprávního povolení. 

 
V případě, ţe ze strany HMMC nedojde ke splnění výše uvedených poţadavků ve lhůtě do 15 dnů 

od doručení tohoto oznámení, jsme ve smyslu čl. I Závěrečných ustanovení Deklarace porozumění 
oprávněni uveřejnit na náklady HMMC oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/3 novinové strany 
obsahující jednoznačnou informaci o tom, ţe HMMC porušila svůj závazek plynoucí z této Deklarace.  

 
S ohledem na uvedené dále ve smyslu čl. IV Závěrečných ustanovení Deklarace porozumění 

ţádáme HMMC, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení provedlo volbu médií ke zveřejnění 
oznámení, a to v jednom z následujících evropských významných médií: The Guardian, Die Zeit, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Le Figaro, Le Monde; ve dvou z následujících českých médií: 
Ekonom, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo; a ve dvou z následujících regionálních 
deníků: Moravskoslezský deník, Frýdecko-místecký a Třinecký deník, Listy moravskoslezské, regionální 
příloha pro Moravskoslezský kraj MF Dnes. 

 
S pozdravem,  
 
       Pavel Franc a Jiří Nezhyba 
       Ekologický právní servis 

 
 
Na vědomí: 
1) Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 
 
zasláno na e-mail: podatelna@frydekmistek.cz  
 
2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
k rukám pana Michala Koryčánka a Jana Hany 
 
zasláno na e-mailovou adresu: michal.korycanek@czechinvest.org a Hana.Jan@volny.cz   
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