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1. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
- zasláno na kontaktní e-mail: Petr.Michnik@hyundai-motor.cz

2. Agentura CzechInvest
- zasláno na kontaktní e-maily:
hanus.krejci@czechinvest.org,roman.cermak@czechinvest.org
a michal.korycanek@czechinvest.org

3. Moravskoslezský kraj
- zasláno na kontaktní e-mail: pavel.drobil@kr-moravskoslezsky.cz a vaclav.planka@kr-
moravskoslezsky.cz 

V Brně dne 15. srpna 2007

Stanovisko GARDE – EPS k Návrhu trubních materiálů kanalizace v areálu HMMC 
v     reakci na znalecké posudky a vyjádření zúčastněných stran  

Na základě vztahů založených  Deklarací porozumění ze dne 3. listopadu 2006 Ekologický 
právní servis a jeho program GARDE – Globální odpovědnost (dále jen „GARDE - EPS“), jakožto 
účastník  Deklarace  porozumění  předkládá  Stranám  H-projektu  své  následující  stanovisko 
k „Návrhu trubních materiálů kanalizace v areálu HMMC v reakci na znalecké posudky a vyjádření 
zúčastněných  stran“  (dále  jen  „Návrh“)  vypracovanému  společností  Technoprojekt,  a.s. 
a zaslanému nám společně s dalšími dokumenty společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, 
s.r.o.  (dále  jen  „HMMC“)  dne  30. července  2007,  a  zároveň  k  celému  procesu  výběru  nové 
technologie kanalizace a spojů pro HMMC. 

1. K Návrhu samotnému

1.1 Pro veškeré vody vyjma technologických HMMC navrhoval použití plastového potrubí, 
pro  dešťovou  kanalizaci  spojení  pryžovým  těsněním,  u  splaškové  kanalizace  spoj  svařovaný. 
Elektrosvařovaný spoj měl být použit pouze v ohybech. V rovných úsecích mělo jít o tzv. svařování 
na tupo.

Dne  9. 8. 2007  jsme  prostřednictvím  pana  Krejčího  z  CzechInvestu  obdrželi  vyjádření 
HMMC  v  tom  smyslu,  že  HMMC  je  připraven  použít  pro  celou  splaškovou  kanalizaci  spoj 
s elektrosvařovacím  kroužkem  namísto  původně  navrhované  kombinace  svařování  na  tupo 
pro rovné úseky a elektrosvařování pro ostatní úseky. Výjimkou pak má být pouze průměr DN 400, 
kdy dodavatel není schopen zkrátit dodací lhůtu, nicméně garantuje provedení svařování pomocí 
kroužku bez elektrosvaření ve stejné kvalitě. 

Navrženou  změnu  návrhu  kvitujeme  s  povděkem,  neboť  Návrh  v  původní  podobě  byl 
pro nás zcela neakceptovatelný. 

1.2.  Podle  našeho  názoru  je  však  vzhledem  k  závěrům  posudků  expertů  nedostatečně 
provedeno odůvodnění použití navrhovaného potrubí ve vztahu k místním inženýrskogeologickým 
podmínkám. Považovali  bychom proto za více než vhodné přesně specifikovat ty úseky potrubí, 
které  budou  pravděpodobně  uloženy  pod hladinou  podzemní  vody,  tj.  v relativně  propustném 
horninovém prostředí. Zde by měl být podle našeho přesvědčení použit výhradně elektrosvařovaný 
spoj.
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1.3 V Návrhu dále chybí informace o tom, že úseky pokládané pod hladinu podzemní vody 
musí být během výstavby kanalizace odvodněny speciální drenáží, jak např. uvádí posudek pana 
Pomazala.

2. K procesu výběru nové technologie kanalizace a spojů pro HMMC

2.1. Konstatujeme předně, že se cítíme do značné míry zaskočeni, když HMMC navrhuje 
užití  pryžové spojení u dešťové kanalizace v situaci, kdy  v rámci vodoprávního řízení, které  bylo 
ukončeno rozhodnutím Magistrátu města Frýdek-Místek ze dne 30. 5. 2007 pod zn. OŽPaZ/8164-
7/2006/2007/Str/231.2., bylo na základě návrhu HMMC schváleno použití potrubí s integrovaným 
elektrosvařovacím spojem. Domníváme se, že tuto snahu lze v dané situaci považovat ze strany 
HMMC za dosti neseriózní. Navíc v době, kdy ještě HMMC nezačal stavět, by případnou změnu 
technologie potrubí, formou změnu stavby před dokončením podle § 118 stavebního zákona,  bylo 
nutno považovat za obcházení zákona.

2.2 Snaze  HMMC  o  změnu  typu  spoje  pak  rozumíme  o  to  méně,  když  stát,  potažmo 
Moravskoslezský kraj, při výstavbě průmyslové zóny Nošovice jednoznačně Stanovisko EIA a jeho 
předmětnou podmínku respektuje a používá potrubí se svařovaným spojem. 

2.3 Dále konstatujeme, že z žádného ze tří předložených posudků nevyplývá jakýkoliv závěr 
o tom, zda lze pryžový spoj u dešťového potrubí použít či  nikoliv. Lze proto uzavřít, že HMMC 
nenabízí žádné skutečně odůvodněné východisko ohledně změny technologie potrubí.

3.  Ze  všech  uvedených  důvodů  jsme  proto  nejprve  náš  výklad  předmětné  podmínky 
Stanoviska  EIA  konzultovali  s odborníkem  z  jedné  z  právnických  fakult  a  opětovně  také 
s Ministerstvem  životního  prostředí,  přičemž  oba  oslovení  odborníci  potvrdili  (s  ohledem 
na časovou tíseň pouze neformálně), že nás výklad této podmínky (viz bod B.2. našeho stanoviska 
ze dne 16. 7. 2007) je správný. Tento výklad zkráceně říká, že předmětná podmínka je vyjádřením 
nutnosti použít potrubí určitých vlastností a že slova uvedená v závorce označují příkladmý výčet, 
a tedy  standard,  který  je  nutno  dodržet,  či  použít  stejnou  či  kvalitnější  technologii.  Povinnost 
neovlivnit  půdy  a  vody  plyne  ze  zákona,  a  proto  uvedení  dané  podmínky  znamená  užít 
nadstandardních opatření k ochraně půd a vod. Uvádíme tuto skutečnost s tím, že náš výklad nelze 
považovat za vypjatý či snad účelový, ale za skutečně správný. Podotkněme navíc, že jsme danou 
podmínku podrobili i jazykovědnému rozboru. 

3.1  S ohledem na shora uvedené skutečnosti máme  důvod nadále trvat na svém výkladu 
předmětné  podmínky  Stanoviska  EIA,  která  byla  posléze  detailněji  převzata  a  upravena 
v citovaném vodoprávním povolení. 

3.2  Nicméně s ohledem na již  proběhnuvší  jednání  a  vypracované posudky a vzhledem 
k charakteru podloží a hydrogeologickému průzkumu předloženému nám ze strany HMMC jsme 
ochotni připustit, aby byl Návrh HMMC posouzen ze strany nezávislého odborníka, který by učinil 
jednoznačný závěr k možnosti použití pryžového spoje pro dešťovou kanalizaci . 

3.3 V případě, že by HMMC jednoznačně trval na tom, že hodlá použít jiný než svařovaný 
spoj v případě odvodu dešťové vody, pak GARDE – EPS požaduje: 

➢ Přesné  popsání  potrubního  systému  a  typu  spoje,  který  HMMC  zamýšlí  použít 
s uvedením výrobce, typu materiálu, typu spoje atp., který bude použit 

➢ Posouzení Návrhu HMMC k použití pryžového spoje pro dešťovou kanalizaci ze strany 
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nezávislého  odborníka  určeného  GARDE –  EPS,  na  náklady  HMMC.  K  uvedenému 
konstatujeme,  že  takový  jasný  a  nezávislý  posudek  s  ohledem  na  případnou  žádost 
HMMC o změnu stavby před dokončením by byl  nutným podkladem pro rozhodnutí 
vodoprávního  úřadu.  Dodáváme,  že  jsme  přesvědčeni,  že  pro  účely  vypracování 
posudku nelze využít tři experty, kteří na základě zadání CzechInvestu vypracovali své 
posudky, neboť tito jsou již seznámeni se skutečností, že se jejich posudky týkaly HMMC 
a z toho důvodu je pak možné, že by je HMMC mohl ovlivňovat.  K uvedenému pak 
podotýkáme,  že  se  naopak HMMC nemusí  obávat,  že  by  GARDE -  EPS ovlivňovalo 
výsledek učiněný znalcem, neboť jsme takto nikdy nepostupovali, když dbáme na svůj 
morální kredit.

➢ Stažení veřejné proklamace na internetových stránkách HMMC (http://www.hyundai-
motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=environment):  „Zasazujeme  se  o snižování 
škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích  
životního  cyklu  našich  výrobků,  od  vývoje  přes  výrobu,  prodej  a  použití  po  jejich  
likvidaci“  stejně  jako:  „V budoucí  továrně  využijeme  nejmodernější  technologie 
a špičkové laboratoře, které zabezpečí ochranu životního prostředí.“ Konstatujeme, že 
v daném případě je zjevné, že HMMC tyto veřejné proklamace nenaplňuje, když nehodlá 
respektovat  ani  standard  určený  Stanoviskem  EIA  a  vydané  vodoprávní  povolení. 
Neplnění veřejně deklarovaných závazků by přitom mohlo být chápáno jako klamání 
spotřebitele. 

4.  Závěrem musíme konstatovat, že celá záležitost ohledně snahy HMMC o použití méně 
kvalitní technologie potrubí nás za daných okolností  poměrně dosti znechucuje, neboť vyžaduje 
nejen naše osobní angažmá, ale také práci dalších osob, které nám naše stanoviska s cílem o jejich 
objektivnost a komplexnost konzultují. I když můžeme rozumět tomu, že se mohou  HMMC  zdát 
požadavky  Stanoviska  EIA  ohledně  použití  určité  technologie  kanalizace  nadsazené  a  je  zcela 
pragmaticky  vedeno  snahou  po  minimalizaci  nákladů,  je  toto  pouze  a  jenom  problémem 
společnosti  HMMC, které má respektovat podmínky stanoviska EIA, ze kterého se i  s ohledem 
na uzavřenou  Deklaraci  nemá  odchylovat.  Počínání  HMMC  se  nám  v  tomto  světle  jeví  jako 
infantilní  a  trapné.  Domníváme  se,  že  HMMC  musí  přijmout  odpovědnost  plynoucí  z  rizik 
spojených s jeho podnikatelským plánem a nepřenášet řešení svých problémů na ostatní strany 
Deklarace.

S pozdravem,

Pavel Franc a Jiří Nezhyba
Program GARDE – Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
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