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1) Ministerstvo průmyslu a obchodu

k rukám pana ministra Martin Římana a
pana Miroslava Elfmarka, ředitele Sekce strukturální fondy

zasláno na e-mailové adresy: riman@mpo.cz a elfmark@mpo.cz

2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

k rukám paní Alexandry Rudyšarové, generální ředitelky a
pana Patrika Reichla, ředitele divize regiony

zasláno na e-mailové adresy: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a patrik.reichl@czechinvest.org

V Brně dne 21. listopadu 2008

Výzva k zaslání zprávy o naplňování čl. 4 Deklarace porozumění

Vážení,

na základě vztahů založených Deklarací porozumění ze dne 3. listopadu 2006 (dále jen „Smlouva“) 
a jejího bodu č. VII  Závěrečných ustanovení,  Ekologický právní servis (EPS), jakožto účastník Smlouvy, 
předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a agentuře pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest (dále jen „CzechInvest“) tuto výzvu k zaslání zprávy o naplňování čl. 4 Smlouvy.

Podle čl. 4 Smlouvy jsou MPO a CzechInvest mj. zavázáni: 
• MPO a CzechInvest podpoří při implementaci Programu projekt realizace průmyslové zóny na ploše 

greenfields  pouze  v případech,  kdy  žadatel  doloží  a  prokáže,  že  v daném  místě  a  čase  není 
schopen obdobnou průmyslovou zónu  připravit  na ploše brownfields,  nebo že  průmyslová zóna 
realizovaná v daném místě a čase na ploše brownfields není dostatečně velká vzhledem k reálné či  
potenciální poptávce ze strany investorů a potřebám daného regionu,

• MPO a CzechInvest předloží vládě ČR do konce roku 2007 ke schválení návrh národní strategie  
regenerace brownfields,

• MPO a CzechInvest zorganizují v průběhu let 2007-2008 na celostátní úrovni a v každém kraji ČR 
semináře  zaměřené  na  problematiku  brownfields  a  jejich  propagaci  za  účelem získání  nositelů  
projektů jejich regenerace.

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme požádat o informace, jak byl v první odrážce uvedený 
závazek  v  rámci  dle  vyhlášené  Výzvy  k  podávání  projektů  k  Programu Nemovitosti  v  praxi  realizován. 
Přinejmenším nás zajímá, kolik bylo podáno projektů k realizaci průmyslové zóny na ploše greenfields a kolik 
k realizaci  průmyslové zóny na ploše brownfields. Kolik z jednotlivých druhů projektů bylo podpořeno či 
podpora byla přislíbena a také jakou částkou, a to jednotlivě a v souhrnu. Dle nás přirozeně zajímá, zda 
některé  z  projektů   průmyslové  zóny  na  ploše  greenfields  byly  vyřazeny  (nepodpořeny)  pro  nesplnění 
ve Smlouvě uvedené podmínky, a kolik takových projektů případně bylo. Dovolujeme si požádat o doložení 
poskytnutých údajů patřičnými podklady.

K dalším citovaným odrážkám podle čl. 4 Smlouvy si dovolujeme požádat o informaci k procesu 
schvalování  Národní strategie regenerace brownfields ve vládě, o níž je nám z veřejných zdrojů známo 
pouze, že vláda vzala usnesením č. 857 / 2008 na vědomí. Stejně tak si dovolujeme požádat o informaci 
k obsahu,  průběhu,  počtu  účastníků  a  výsledkům  krajských  seminářů  zaměřených  na  problematiku 
brownfields,  které  CzechInvest  zveřejňuje  na  svých  webových  stránkách: 
http://www.czechinvest.org/krajske-seminare-na-tema-brownfieldy.

Dovolujeme si tímto požádat o zaslání zprávy a odpovědi na námi vznesené dotazy týkající se plnění 
Smlouvy do 30 dnů od doručení této výzvy. Za informace předem velice děkujeme.

S pozdravem,
Jiří Nezhyba
program GARDE sdružení EPS
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