
Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
( Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Axis Office Park Ostrava – Budova B
Na rovince 874
720 00 Ostrava - Hrabová

V Brně dne 1. února 2007

Výzva k zajištění odstranění porušování podmínek EIA při výstavbě 
výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

Vážení, dle nám dostupných informacím, které dále pro názornost dokládáme fotodokumentací, v rámci 
výstavby výrobního závodu vaší společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC), konkrétně Sekce 
10 – Venkovní práce, v části PARKING LOT /RW 45, RW 42/, kterou pro HMMC staví společnost APB Plzeň, 
a.s.,  dochází  s vysokou  pravděpodobností  k  porušování  podmínek  stanoviska  EIA  k záměru  „Výrobní  závod 
společnosti Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Nošovice“.

V podmínkách souhlasného stanoviska EIA je v odst. I. pro fázi přípravy bod 4) stanoveno: 

Pro odvádění technologických, dešťových a splaškových vod použít systém, který neovlivní 
půdy, podzemní a povrchové vody - (např. systém svařovaných spojů).

Také v technické zprávě „1033 Dešťová kanalizace“ a „1061 Splašková kanalizace“ pro realizaci stavby se 
shodně na str. 5 hovoří: 

SO  1033:  dešťová  kanalizace -  plastové  potrubí  ...  s  integrovaným  elektrosvařovacím  spojem, 
pro dimenze DN 600 - 2000 mm;  SO 1061: splašková kanalizace -  plastové potrubí ...  vodotěsnost spoje - 
elektrosvařovací kroužek, pro dimenze 150 – 500mm.

Společnost APB Plzeň, a.s. tak podle našich informací s vysokou pravděpodobností postupuje v rozporu 
s požadavky stanoviska EIA, technických zpráv a projektové dokumentace, když potřebný systém svařovaných 
spojů nepoužívá,  čímž může být  ohrožena vodotěsnost spoje potrubí.  Z dalších informací,  které máme 
k dispozici,  pak  plyne  o  to  závažnější  skutečnost,  že  pro  předmětnou  stavbu  je  poptáváno  a  následně 
používáno  potrubí  bez  svařovacích  kroužků (nebo  svařování)  a  potrubí  PVC;  pokud  jde  o  betonové 
šachty, na přípojkách má být dle našich informací použito PVC – neuvedené v technické dokumentaci – jež nelze 
svařit. K uvedenému pouze podotýkáme, že v případě stavby továrny KIA Motors u Žiliny byl systém svařovaných 
spojů u potrubí realizován, jak plyne z přiložené fotodokumentace, která je dostupná na internetových stránkách.

Vzhledem k závazku HMMC dodržovat zákonnost plynoucímu z čl. 1 Deklarace porozumění a s ohledem 
na touto Deklarací založené dobré vztahy mezi EPS a HMMC uvedené informace oznamujeme pouze HMMC, aniž 
bychom  např.  iniciovali  výkon  stavebního  dozoru  a/nebo  celou  situaci  medializovali,  o  kterýžto  krocích  se 
domníváme,  že  bychom  je  za  dané  situace  mohli  činit.  Vzhledem  k  bezodkladnosti  problému  si  vás  proto 
dovolujeme požádat o urychlené prošetření  celého případu a zjednání nápravy tak, aby stavba byla provedena 
v souladu s požadavky EIA a zákonem. Dále si dovolujeme požádat, abyste nás do 10 dnů od obdržení této výzvy 
informovali o učiněných opatřeních a také patřičně zdokladovali  skutečnost, že uvedená stavba byla provedena 
v souladu se zákonem, a to mj. formou pořízení fotodokumentace námi navrženým fotografem.

S pozdravem, 

Pavel Franc a Jiří Nezhyba
Ekologický právní servis

Přílohy: fotodokumentace (3x HMMC, 5x KIA Motors)
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Pokládání kanalizace 25/02 Hyundai Nošovice:
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Detail spoje potrubí bez svařování, pouze těsnící kroužek: 
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Spoj bez svařovaného systému:
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Snímky ze stavby KIA Motors Žilina, svařované spoje pomocí kroužků - dimenze DN 150-500 mm a 
svařované spoje pomocí elektrosvařovacího spoje DN 600 – 2000 mm:
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