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V Brně dne 24. listopadu 2009  
 

Odpověď na doplňující dotazy k oznámení o uplatnění práva 
přezkoumat vysvětlující zprávu k dopravnímu plánu 
 
 

Vážení, 
 
 dne 18. 11. 2009 jsme obdrželi Váš dopis nazvaný doplnění dotazů k oznámení o uplatnění 
práva na posouzení vysvětlující zprávy k dopravnímu plánu. V tomto dopise jste se na nás obrátili 
s několika dalšími otázkami na důvody naší volby odborníka, na které tímto reagujeme. 
 
 Jak už bylo uvedeno v předchozím dopise, při výběru odborníka bylo postupováno tak, aby 
byly bezezbytku naplněny všechny požadavky Deklarace porozumění (dále jen „Smlouva“) a dále také 
požadavky na nestrannost, nezávislost a maximální profesionalitu. Vzhledem k tomu nezbývá než 
v otázce kritérií plně odkázat na naši předcházející odpověď. 
 

Co se týče okruhu, ze kterého byl subjekt vybírán, nejedná se o aspekt z hlediska Smlouvy 
relevantní. Nicméně je faktem, že vybraný odborník nebyl kandidátem jediným. Do okruhu kandidátů 
byl zařazen na základě doporučení a požadovaným kritériím nakonec vyhověl nejlépe.  

 
Jelikož byly řádně splněny všechny Smlouvou požadované podmínky pro výběr odborníka, 

žádáme nyní HMMC, aby zahájil jednání se Spojeným týmem a v přiměřené době uzavřel smlouvu 
o provedení přezkumu vysvětlující zprávy k dopravnímu plánu. Pro snazší komunikaci mezi Spojeným 
týmem a HMMC jsme byli pověřeni Spojeným týmem jednat o základních otázkách budoucí smlouvy 
o navrženém auditu, přičemž toto pověření Vám bylo doručeno prostřednictvím e-mailu dne 20. 
listopadu 2009.  

 
Nyní tedy očekáváme, že na základě návrhu Spojeného týmu připraví HMMC návrh smlouvy 

o auditu dopravního plánu, který bude dále konzultovat podle své volby s EPS či přímo se Spojeným 
týmem s cílem uzavřít v brzké době smlouvu o navrženém auditu.  

 
 S pozdravem 
 
      Jiří Nezhyba 
      program GARDE Ekologického právního servisu 
 
 
Vypracovali:  
Josef Karlický a Jiří Nezhyba 
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