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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-maily: eokjokim@hyundai-motor.com a Petr.Michnik@hyundai-motor.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Brně dne 28. května 2008

Doplnění  vyjádření  k žádosti  Hyundai  Motor Manufacturing Czech s.r.o.  o vydání 
integrovaného povolení – problematika odlučovačů ropných látek

Vážení,

dne 8. května jsme vám na základě vztahů založených Deklarací porozumění (dále jen „Smlouva“) 
ze dne 3. listopadu 2006, zaslali naše připomínky k žádosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále 
jen „HMMC“) o vydání integrovaného povolení.

V těchto připomínkách jsme však opomenuli uvést jeden bod, který je součástí žádosti o integrované 
povolení a který přitom zůstává nadále mezi programem GARDE sdružení právníků EPS (dále jen „GARDE-
EPS“) a HMMC sporný. Tímto bodem jsou odlučovače ropných látek (dále také „ORL“). 

GARDE-EPS  konstatuje,  že  na  stavbě  SO  1033  -  Rozvod  potrubí  na dešťovou  vodu  byly 
nainstalovány takové odlučovače, které z hlediska svého vybavení, kvality čištění vod a koncentrace NEL 
nenaplňují podmínku č. 11 Stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru „Výrobní závod Hyundai 
Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006, Č.j. 34668/ENV/06 (dále jen „Stanovisko 
EIA“) „pro fázi přípravy, voda“:

„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.“

Podle  čl.  5 Smlouvy se  HMMC zavázal  splnit  všechny podmínky Stanoviska EIA,  tedy musí 
splnit  i citovanou  podmínku  č.  11  a  používat  pouze  takové  odlučovače  ropných  látek,  které  budou 
vybaveny  sorpčním  dílem  tak,  aby  na výstupu  předčištěné  vody  z odlučovače  bylo  trvale  dosahováno 
koncentrace NEL do 0,2 mg/l. 

Citovaná  podmínka Stanoviska EIA byla  poté částečně zahrnuta  do podmínky č. 12 povolení 
Magistrátu města Frýdek-Místek (dále jen „Magistrát“) podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 66 stavebního 
zákona ke stavbě vodního díla „H-PROJEKT, Sekce 10 – Venkovní  plochy“  a stavby „SO 1033 Rozvod 
potrubí  na dešťovou  vodu“  ze dne  30. 5. 2007  pod zn.  OŽPaZ/8164-7/2006/2007/Str/231.2.  (dále  jen 
„vodoprávní povolení“) následujícím způsobem: „Koncentrace NEL na odtocích z odlučovačů ropných látek  
bude max. 0,2 mg/l.“  Magistrát tedy do podmínek citovaného rozhodnutí nezahrnul požadavek na to, aby 
byly odlučovače vybaveny sorpčním dílem a aby max. koncentrace na odlučovačích byla dosahována trvale.

HMMC  oproti  projektu  schválenému  vodoprávním  povolení  provedl  změnu  určitých 
parametrů  ORL,  když  zahájil  instalaci  odlučovačů  francouzského výrobce  společnosti  Franceaux,  které 
přitom  měly  oproti  odlučovačům  schváleným  v rámci  vodoprávního  povolení  cca  o 1/3  menší  objem 
(ve schváleném projektu např. ORL na RW02: 17980 mm délky, 2900 mm průměr; instalované odlučovače 
ale mají rozměry pouze 10570 mm délky, 3000 mm průměr). 

Zde  dále  pouze  podotýkáme,  že  je  více  než  zarážející,  že  Magistrát  změnu  velikosti  ORL 
bez jakýchkoliv relevantních podkladů -  na jejichž základě by bylo vůbec možno o povolení změny stavby 
před dokončením uvažovat a následně ji povolit -, tím méně podkladů, které by naznačovaly na jakékoliv 
změny vstupních předpokladů, schválil pouhým zápisem do stavebního deníku. Taková změna podle našeho 
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přesvědčení vyžadovala zcela jinou formu, než pouze zápis Magistrátu do stavebního deníku, protože se 
dotýká ochrany veřejných zájmů a dalších účastníků řízení. Z uvedeného důvodu proto o takové změně mělo 
být vedeno správní řízení o změně stavby před jejím dokončením. Přestože máme za to, že Magistrát změnu 
samotných ORL neschválil, ale Magistrát tvrdí opak, pak s ohledem na výše uvedené považujeme změnu 
stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku za nezákonnou. 

Vyjdeme-li proto z úvahy, že se nijak nezměnily vstupní podmínky v území (např. hodnoty znečištění 
na vstupu a průtočná množství),  pak musíme dojít k logickému závěru, že  menší odlučovače nemohou 
čistit  na stejnou kvalitu tak jako větší  odlučovače.  Je podle nás neoddiskutovatelnou skutečností,  že 
samotný objem odlučovačů má vztah ke kvalitě čištění a tedy k plnění Stanoviskem EIA a vodoprávním 
povolením stanoveného limitu NEL 0,2 mg/l.  Stejně tak je faktem, že  absence sorpčního filtru  -  který 
z povahy věci slouží k dočišťování zaolejovaných vod a k zachycení zbytkového množství lehkých kapalin, 
obsažených ve vodě odtékající z odlučovače -, dále zásadním způsobem snižuje kvalitu vod na výstupu 
z odlučovače. 

Dále  odkazujeme  na  proběhnuvší  komunikaci  mezi  GARDE-EPS  a  HMMC  (viz 
http://www.responsibility.cz/index.php?id=369) ve věci ORL a konstatujeme, že na skutečnostech v našich 
vyjádřeních  trváme.  Z  uvedeného  důvodu  proto  považujeme  instalované  ORL  za  nezpůsobilé  splnit 
podmínky Stanoviska EIA tak trvalého dosahování koncentrace NEL do 0,2 mg/l. 

I s ohledem na vyjádření odborně způsobilé osoby proto požadujeme splnění podmínky Stanoviska 
EIA a především instalaci takových ORL, které splní požadavek trvalé maximální koncentrace na výstupu 
NEL do 0,2 mg/l.

K  žádosti  HMMC  o  integrované  povolení  dále  uvádíme,  že  Dokument  „XVIII-6  Prohlaseni 
o shode.pdf“, který je přílohou žádosti o vydání integrovaného povolení je neplatný, což jsme v předchozí 
komunikaci  s  HMMC  tvrdili  a  následně  uvedené  zkonstatovala  i  Česká  obchodní  inspekce.  Tímto 
dokumentem tedy nelze prohlašovat shodu.

Další příloha, dokument  „XVIII-6 Parametry odlucovace.pdf“ pak obsahuje irelevantní výpočet, což 
jsme taktéž v předchozí komunikaci s HMMC uvedli a odůvodnili. Shrnujeme, že na základě deklarované 
účinnosti v prohlášení o shodě 99,88 % naměřené při testu podle ČSN (EN) normy, nelze nijak dovozovat, 
že ORL např. u 30 mg/l NEL na vstupu vyčistí na méně než 0,2 mg/l NEL.

I s ohledem na znění Smlouvy si dovolujeme očekávat reakci HMMC na toto naše vyjádření stejně 
jako na další skutečnosti uvedené v našich připomínkách ze dne 8. května 2008. Předem děkujeme.

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

na vědomí:
1) Moravskoslezský kraj:
k rukám Pavla Drobila a pana Martina Radvana
zasláno  na  kontaktní  e-maily:  Pavel.Drobil@kr-moravskoslezsky.cz, Martin.Radvan@kr-moravskoslezsky.cz 
a posta@kr-moravskoslezsky.cz

2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
k rukám paní Alexandry Rudyšarové
zasláno na e-mail: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org 

3) Ministerstvo průmyslu a obchodu
k rukám pana Martina Římana a pana Roberta Szurmana
zasláno na e-maily: riman@mpo.cz a szurman@mpo.cz 
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