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V Brně dne 9. ledna 2009

Oznámení  o  porušení  Deklarace  porozumění  a  Výzva  k  podání  zprávy  o  plnění 
Deklarace

Vážení,

v rámci výstavby průmyslové zóny Nošovice  (dále jen „PZ Nošovice“)  investor, Moravskoslezský 
kraj (dále jen „MSK“), podle naše přesvědčení porušil Deklaraci porozumění ze dne 3. listopadu 2006 (dále 
jen  „Smlouva“).  Ekologický  právní  servis  skrze  svůj  program GARDE (dále  jen  „GARDE-EPS“),  jakožto 
účastník  Smlouvy,  tímto  oznamuje  porušení  Smlouvy  a  zároveň  činí  výzvu  k  podání  zprávy  o  plnění 
Deklarace.

GARDE-EPS dne 24. 10. 2008 zaslal MSK výzvu k podání zprávy o plnění Smlouvy,v níž mj. popsal 
problematické body týkající se plnění závazků MSK ve vztahu k osvětlovací studii, valům a kácení dřevin 
kolem Žermanického přivaděče. MSK dopisem ze dne 24. 11. 2008 na výzvu GARDE-EPS odpověděl, přičemž 
tento dopis doložil 3 přílohami.

V bodě C.  našeho vyjádření  ze dne 24.  10.  2008  jsme požádali  MSK,  aby vysvětlil  situaci,  že 
v souvislosti s napojením okružní komunikace kolem PZ Nošovice mělo dojít ke  kácení několika desítek 
vzrostlých  stromů kolem Žermanického  přivaděče.  Dodali  jsme,  že  o  tomto  záměru,  který  by  byl 
v rozporu s podmínkami Stanoviska EIA, jsme doposud ze strany MSK informováni nebyli,  stejně jako 
jsme doposud neobdrželi relevantní změnovou dokumentace k vyjádření ve smyslu čl. I Smlouvy.

MSK v odpovědi ze dne 25. 11. 2008 potvrdil kácení stromů podél Žermanického přivaděče  s tím, 
že  „[V] rámci projektové dokumentace stavebního objektu SO 023 – Okružní komunikace bylo navrženo 
dopravní  propojení  okružní  komunikace a místní  komunikace podél  Žermanického přivaděče  označené 
jako  osa  023/4.  ...V rámci  povolovacího  řízení  k  uvedené stavbě  bylo  správním orgánem -  Odborem 
životního prostředí a zemědělství, Magistrátu města Frýdek – Místek povoleno odnětí pozemku určeného  
k plnění funkce lesa. Škody na produkčních funkcích lesa, které vznikly vykácením určeného, nezbytně 
nutného množství  dřevin,  byly  vyčísleny ve Znaleckém posudku č.  2381 –  124/2008 zpracovaném Ing.  
Janem  Fajkisem  a  Moravskoslezským  krajem  v plné  výši  uhrazeny.  Náhradní  výsadba  dřevin,  tímto  
posudkem určena, je v rámci našich staveb zajištěna.“

Považujeme za příznačné, že uvedené konstatování MSK nedoprovodil konkrétnějšími vysvětlením 
a údaji týkajících se zmiňovaných dokumentů a tyto nepřipojil jako přílohy svého dopisu ze dne 24. 11. 
2008, jak učinil k bodu A a B našeho vyjádření. 

Podle GARDE-EPS porušil MSK následující závazky podle Smlouvy:
 

Podle čl. 1 Smlouvy:

„HMMC a  MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny 
a Závodu  budou  v rámci  svých  příslušných  kompetencí  důkladně  naplňovat  věcné 
i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby  všechna 
rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu 
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s českým  právním  řadem  a obsahovala  dostatečné  a  kvalitní  podmínky  k ochraně 
veřejných  zájmů,  zejména  k ochraně  přírody,  krajiny,  životního  prostředí,  zdraví  
a života obyvatel.” 

Podle čl. 5 Smlouvy:

„HMMC  a  MSK se  zavazují,  že  v rámci  svých  příslušných  kompetencí  v Projektu  splní 
všechny  podmínky  a kompenzační  opatření  uvedené  v  příslušném  Stanovisku 
Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí 
projektu “Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5.  
2006  („Stanovisko  EIA“),  týkající  se  výstavby  a  provozu  Závodu  a výstavby  technické 
a dopravní  infrastruktury  v Průmyslové  zóně.  HMMC  a  MSK  se  zavazují  implementovat  
doporučení obsažená ve stanovisku EIA, jak je blíže uvedeno v Příloze 1 této Deklarace.”

 
Podmínka č. 41 Stanoviska EIA týkající se porostů dřevin podél Žermanického přivaděče:

41)  „Zachovat  porosty  dřevin podél  Žermanického přivaděče;  při  výstavbě  důsledně 
chránit  doprovodné stromořadí podél místní komunikace od nošovické školy k samotám 
ve střední části území po rozcestí s tzv. Bukovskou cestou.“

Podle našeho přesvědčení vykácením porostů dřevin podél Žermanického přivaděče MSK porušil 
výše citované čl. 1 a čl. 5 Smlouvy, a to z následujících důvodů: 

1. MSK v daném správním řízení o odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa nenaplnil věcné 
požadavky  českého  právního  řádu,  když  navrhl  řešení  (tj.  kácení  porostů  dřevin  podél 
Žermanického přivaděče), které je v rozporu s podmínkou č. 41 Stanoviska EIA. 

2. Dále  pak MSK nevyvinul  veškeré  úsilí,  aby příslušné  rozhodnutí  jak  stavebního  úřadu v  Dobré 
tak odboru životního prostředí a zemědělství,  Magistrátu města Frýdek – Místek byla v souladu 
s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, 
zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel, neboť jimi bylo 
povoleno kácení porostů dřevin podél Žermanického přivaděče, což je v rozporu s podmínkou č. 41 
Stanoviska EIA. Magistrát města Frýdek – Místek, ačkoliv má u něj EPS a další občanská sdružení – 
signatáři Smlouvy - podanou žádost podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., neinformoval o zahájení 
předmětného správního řízení a o povolení kácení či o zásahu do VKP (o kterýžto řízeních se MSK 
nezmiňuje a není tedy zřejmé, zda vůbec proběhla). Tato skutečnost musela být bezpochyby MSK 
jako  navrhovateli  známa,  a  přitom jí  nijak nezabránil.  Rozhodnutí  Magistrátu  města  Frýdek  – 
Místek lze tedy považovat za vydané v rozporu se zákonem již z důvodu opomenutí  účastníků 
řízení  z řad občanských sdružení. Mimo to a především byla tímto povolením Magistrátu přímo 
porušena podmínka č. 41 Stanoviska EIA.

Podle našeho přesvědčení dále MSK porušil čl. I Smlouvy, a to z důvodu, že MSK neposkytl GARDE-
EPS patřičnou spolupráci při přípravě projektových dokumentací, když MSK jako navrhovatel neseznámil 
GARDE-EPS ani jiné z občanských sdružení jako signatářů Smlouvy s příslušnou projektovou dokumentací 
(tj. takovou, která by obsahovala záměr kácení), a to buď před zahájením správního řízení anebo v jeho 
průběhu. GARDE-EPS tak byla upřena možnost se řádně k záměru kácení vyjádřit, resp. informovat MSK 
o svých výhradách a připomínkách k příslušné dokumentaci. 

Faktem totiž je, že Souhrnná technická zpráva k Projektové dokumentaci pro stavební povolení 
pro stavební objekt SO 023 – okružní komunikace ze dne 7. 9. 2007, kterou nám MSK poskytl, záměr kácení 
dřevin  v  Žermanickém  přivaděči  nepředpokládala,  když  na  str.  3  uvádí:  „V rámci  řešení  stavebního 
objektu SO 023 není prováděno kácení zeleně.“

Lze tedy shrnout, že MSK bez vědomí dotčené veřejnosti, v rozporu se svými smluvními závazky 
a také se zákonem, si nechal povolit a provedl kácení porostů dřevin podél Žermanického přivaděče.

Z  důvodu,  že  porušení  závazků  MSK  plynoucích  z  čl.  1,  čl.  5  a  čl.  I  Smlouvy  z  důvodu  již 
provedeného  zásahu  do  dřevin  Žermanického  přivaděče  nelze  napravit  uvedením  v předchozí  stav, 
GARDE-EPS nemůže vyzvat MSK k odstranění tohoto porušení podle čl.  I  a IV Závěrečných ustanovení 
Smlouvy. 

GARDE-EPS nicméně s odkazem na čl. VII Závěrečných ustanovení Smlouvy vyzývá MSK k zaslání 
zprávy o naplňování jednotlivých ustanovení Smlouvy, když požaduje, aby MSK přinejmenším doložil: 
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o povolení  Magistrátu  města  Frýdku-Místku,  Odbor  životního  prostředí  a zemědělství 
k odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa či jakékoliv jiné povolení či stanovisko, 
které se předmětného kácení v Žermanickém přivaděči může dotýkat

o Znalecký posudek č. 2381 – 124/2008 zpracovaný Ing. Janem Fajkisem
o detailní podklady včetně fotodokumentace k počtu, druhu, velikosti a kvalitě dřevin, 

které byly v Žermanickém přivaděči pokáceny

GARDE-EPS konstatuje, že je ve smyslu čl. II Závěrečných ustanovení Smlouvy oprávněn uveřejnit 
na  náklady  MSK  oznámení  formou  inzerátu  o  velikosti  nejméně  1/3  novinové  strany  obsahující 
jednoznačnou informaci o tom, že MSK porušil svůj závazek (své závazky) plynoucí z této Smlouvy. 

S ohledem na výše uvedené ve smyslu čl. IV Závěrečných ustanovení Smlouvy žádáme MSK, aby 
ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení provedl volbu médií ke zveřejnění inzerátu, a to ve dvou 
z následujících českých médií: Ekonom, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo; a ve dvou 
z následujících regionálních deníků:  Moravskoslezský  deník,  Frýdecko-Místecký a  Třinecký  deník,  Listy 
Moravskoslezské, regionální příloha pro Moravskoslezský kraj MF Dnes.

S pozdravem, 

Jiří Nezhyba
Ekologický právní servis

Na vědomí:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství

zasláno na e-mail: podatelna@frydekmistek.cz 
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