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V Ostravě dne 3. října 2006 

 

 

 

Vážený pane Nezhybo, 

  

navazuji na naše předchozí jednání a taktéž na Vaše jednání s dalšími zástupci Moravskoslezského 

kraje, při nichž jsme deklarovali naši snahu o aktivní komunikaci se zástupci nevládních 

neziskových organizací (NNO) zúčastněných na povolovacích procesech pro projekt výstavby 

průmyslové zóny Nošovice a automobilového závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing 

Czech. Informoval jsem Vás, že monitorujeme i paralelní jednání korejského investora s Vámi (a 

ostatními NNO). S ohledem na společný zájem náš i korejského investora jsme tomuto našemu 

partnerovi doporučili společný postup při těchto jednáních. Uskutečnili jsme již přípravná jednání 

s korejským investorem, a to i za účasti Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest. 

V současné době dokončujeme návrh společné deklarace všech zúčastněných stran včetně NNO, 

která by na jedné straně umožnila nám i korejskému investorovi pokračovat v plánovaných 

povolovacích procesech a na druhé straně by umožnila provést realizaci projektu s minimalizací 

dopadu na stávající krajinu a obyvatelstvo okolních obcí, což je stěžejním požadavkem NNO. 

Návrh deklarace bychom chtěli předložit k projednání a odsouhlasení NNO. Tento návrh Vám 

zašleme ve středu 4. 10. 2006 v odpoledních hodinách tak, abychom jej mohli společně projednat 

na osobním jednání, které Vám již bylo telefonicky avizováno. 

 

V této souvislosti si Vás, popřípadě i Vaše kolegy z občanského sdružení Ekologický právní servis, 

dovoluji pozvat na toto jednání, které se uskuteční dne 6. října 2006 od 10:00 hod. v budově 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zasedací místnosti č. A 311. 

 

Jednání proběhne za účasti nejvyšších představitelů Moravskoslezského kraje, Agentury 

pro podporu podnikání a investic Czechinvest a společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o. Domnívám se, že toto jednání může být průlomem v dosavadní komunikaci vedené 

jednotlivými stranami samostatně, proto uvítám Vaši osobní účast.  

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Jiří Nezhyba  

Ekoligický právní servis 

Dvořáková 13 

602 00 Brno 

 


