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V Brně dne 23. října 2008  
 

Doplnění výzvy k doložení plnění čl. 15 Deklarace porozumění 
 

Vážení, 
 

dne 8. října 2008 jsme vám adresovali výzvu k doložení plnění Deklarace porozumění (dále jen 
„Smlouva“) ze dne 3. listopadu 2006 ohledně čl. 15 Smlouvy ve věci sadových úprav areálu vaší společnosti 
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen „HMMC“), které měly dle původních plánů proběhnout 
na podzim tohoto roku.  
 

Dne 20. října 2008 jsme z vaší strany obdrželi odpověď, v níž uvádíte, že jste prozatím nebyli 
schopni nalézt vhodnou společnost, která by byla schopna v daném období zpracovat nový projekt sadových 
úprav. Uvedli jste, že dokončení sadových úprav plánujete na nejbližší vhodné období, tedy jaro příštího 
roku. Nový návrh projektu sadových úprav by pak měl být s námi prodiskutován v průběhu zimního období.  

 
Vaši omluvu za zpoždění při přípravě projektu sadových úprav akceptujeme, nicméně si dovolujeme 

požádat o vysvětlení dalších okolností, na které jsme poukázali již dne 5. června 2008 v rámci našeho 
Oznámení o porušení čl. 15 Deklarace porozumění a které zůstaly prozatím nezodpovězeny:  

 
ad bod 2) Podle informací z otevřených zdrojů a od tiskového mluvčího HMMC, pana Petra Vaňka, 

HMMC již zakoupil dřeviny k realizaci svého projektu sadových úprav.
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Jednak tímto žádáme o potvrzení uvedené skutečnosti. Dále, pakliže skutečně HMMC již 

zakoupil tisíce kusů dřevin pro potřeby sadových úprav (ačkoliv jejich skladba je nevhodná, když obsahuje 
i nepůvodní druhy), žádáme o vysvětlení, jakým způsobem byly a jsou tyto dřeviny umístěny v areálu HMMC 
či na jiném místě mimo areál.  

 
 ad bod 3) Podle informací poskytnutých nám neformálně ze strany Moravskoslezského kraje 

v některých místech areálu HMMC již výsadbu dřevin v rámci projektu sadových úprav.  
 
Žádáme tímto o potvrzení či vyvrácení této informace, její vysvětlení a případně doložení pomocí 

fotodokumentace.  
 
Za poskytnuté vysvětlení a informace předem děkujeme. 

 
S pozdravem, 

Jiří Nezhyba 
program GARDE Ekologického právního servisu 
 

 
                                                 
1
  viz článek „Typický strom do Beskyd podle Hyundai: Čínský javor“, Aktuálně.cz, 14. 4. 2008, autor: Tomáš Fránek 

(http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=602225) „Mluvčí automobilky Petr Vaněk přitom uvedl, že 
firma kvůli sadovým úpravám nakoupila přes 1600 stromů a více než pět tisíc keřů.“ 
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