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1)  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  
k rukám pana Petra Michníka 
zasláno na e-mail: pmichnik@hyundai-motor.cz  

 
2)  Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

k rukám pana Michala Koryčánka a Jana Hany 
zasláno na e-mail: michal.korycanek@czechinvest.org a Hana.Jan@volny.cz 

 
3)  Pan Milan Úlehla, nezávislý technický dozor 

zasláno na e-mail: ulehla.m@seznam.cz  
 
------------------------------------------------------------------ 

 
V Brně dne 21. ledna 2008 

 

Vyjádření GARDE-EPS k účasti na kontrolních dnech 
 
 Vážení pánové, 
 
 vzhledem k neshodám, které vznikly mezi programem GARDE-Globální odpovědnost občanského 
sdružení Ekologický právní servis (dále jen „GARDE-EPS“) a společností Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. (dále jen „HMMC“) ohledně parametrů dešťové kanalizace, byl jako určitý smírný krok ze strany 
agentury CzechInvest v dané věci angažován nezávislý technický dozor, který vykonává pan Milan Úlehla. 
GARDE-EPS a další občanská sdružení se pak účastnily kontrolních dní k provádění dešťové kanalizace, 
které se pravidelně každých 14 dní konají na staveništi HMMC v Nošovicích. 
 
 Vzhledem k významným pochybnostem, které vyvstaly ohledně parametrů odlučovačů ropných látek 
(dále též „ORL“) si GARDE-EPS s HMMC vyměnil řadu vyjádření včetně oznámení o porušení Deklarace 
porozumění a výzev k odstranění tohoto porušování. V naší reakci na odpověď HMMC ze dne 17. prosince 
2007 jsme pak téhož dne mj. vyjádřili určité pochybnosti o kvalitě výkonu nezávislého technického dozoru 
(dále také „NTD“). Dále jsme uvedli, že se z našeho pohledu také již potvrdilo, že fórum účastnící se těchto 
kontrolních dnů nemusí být vždy schopno dát na místě samém řádné či dostatečné odpovědi na některé 
z námi vznesených připomínek. Vzhledem k tomu naše osobní účast na kontrolních dnech nebyla či není 
vždy nezbytně nutná či dokonce účelná. 
 
 K tomu dále uvádíme, že v souvislosti s našimi požadavky bylo na předchozích kontrolních dnech 
ze strany CzechInvestu po NTD požadováno, aby např. doložil fotografickou dokumentaci průběhu stavby či 
další podklady, přičemž uvedené nebylo z jeho strany splněno. S ohledem na uvedené proto prozatím 
nevidíme důvod náš pohled na účelnost naší účasti na kontrolních dnech a výkon funkce NTD měnit. 
 
 S odkazem na výše uvedené a vzhledem k návrhu HMMC ze dne 14. ledna 2008 na brzké osobní 
setkání signatářů Deklarace, se jednak omlouváme z účasti na budoucích kontrolních dnech. Dále pak 
navrhujeme ukončit výkon NTD panem Milanem Úlehlou, neboť podle naše přesvědčení neplní svou 
funkci NTD dostatečně kvalitně. Vzhledem k uvedenému se nám pak jeví jako smysluplnější, pokud jde 
o možnost kontroly instalace dešťové kanalizace, využít možnosti „namátkové kontroly“ na staveništi 
v minulosti přislíbené ze strany HMMC a navrhujeme v rámci termínů společně dohodnutých s HMMC tyto 
namátkové kontroly zrealizovat. 
 
 Předem děkujeme za reakci. 

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

Ekologický právní servis  
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