
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
MEZI STRANAMI DEKLARACE

Dne 23.5.2007

1. Plnění Deklarace ze strany MSK  

1.1. Dolní Lutyně  
Je nutno prověřit postup procesu změny VUC za účelem silnější ochrany území ve smyslu 
Deklarace. MSK zašle písemné stanovisko s návrhem řešení do 23.6.2007. Pokud to bude 
možné, MSK zahájí kroky ke změně VUC Ostravsko-Karvinsko tak, aby území označené 
jako nestabilizované (Dolní Lutyně) bylo vymezeno tak, aby vylučovalo jeho využití pro 
průmyslové zóny.

1.2. Městská průmyslová zóna u Jablunkova  
MSK ve spolupráci s CI se zavazuje svolat další jednání kolegia s tím, že na toto jednání 
bude  přizván  zástupce  SŽDC.  MSK  a  CI  zaurguje  dodání  zpracované  studie  všem 
účastníkům komise.

1.3. Aktivní dozor výkonu státní správy  
MSK dá podnět příslušnému odboru krajského úřadu ke zintenzivnění dozoru nad výkonem 
státní správy stavebního úřadu v Dobré

1.4. Plnění povinností ze studie Low a spol.  
MSK zašle posouzení proveditelnosti  této akce s návrhem reálného řešení požadavku na 
výsadbu  rozšíření  pásu  10  m  podél  potoka  Osiník,  včetně  harmonogramu.  V případě 
objektivních překážek navrhne MSK variantní řešení.

2. Plnění Deklarace ze strany CI  

2.1. Příprava programu „Nemovitosti“  
Ze strany CI ohledně jeho závazků bude do 25.5.2007 zaslána odpověď na žádost EPS ve 
věci  „Výzvy k předkládání projektů do programu nemovitosti“ a v případě potřeby bude 
mezi CI a EPS svoláno operativní jednání.

3. Plnění Deklarace ze strany HMMC  

3.1. Dešťová kanalizace zařízení staveniště   

HMMC  doloží  dokumentaci  pro  ohlášení  stavby  pro  zařízení  staveniště  Temporary  a 
dokumentaci změny řešení odvodu dešťových vod této stavby včetně stanovisek stavebního 
úřadu do 25.5.2007.

3.2. Technologie dešťové kanalizace  

Ve věci podmínky ze stanoviska EIA odst. I. „Pro fázi přípravy (voda)“, odst. 4  -  „Pro 
odvádění  technologických,  dešťových a  splaškových vod použít  systém,  který  neovlivní 
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půdy,  podzemní  a  povrchové  vody  (např.  systém  svařovaných  spojů)“  –  zajistí  CI 
vypracování  3  znaleckých/expertních  posudků,  zpracovaných  navzájem  nezávislými 
soudními  znalci  nebo  autorizovanými  inženýry.  Posudky  budou  mít  2  části,  první  část 
posoudí  možnost  použití  různých typů spojů potrubí  ve  vazbě na splnění  výše uvedené 
podmínky  EIA,  druhá  část  srovná  technické  parametry  různých  typů  spojů  potrubí  se 
svařovaným  spojem.  Zadání  bude  předem  odsouhlaseno  všemi  stranami  deklarace. 
Zpracovatelé budou informováni o tom, že stejný posudek budou zároveň zpracovávat další 
2 jiní znalci nebo inženýři. Náklady na zpracování posudků bude uhrazeno HMMC. 

3.3. Emise VOC  
HMMC doloží dokumentaci pro IPPC do 25.5.2007.
EPS  upozorňuje  HMMC  na  podmínku  č.  80  část  III.  (Pro  fázi  provozu)  –  „Všemi 
dostupnými  prostředky snižovat  emise  VOC z technologických zdrojů  a  to  i  omezením 
množství těchto látek na vstupech do technologií“. Dle názoru EPS je dosažitelná hodnota 
7-10 g/m2.
Zástupce  MSK  p.  Camfrla,  který  byl  zodpovědný  za  řízení  procesu  IPPC  pro  projekt 
automobilky  TPCA v Kolíně,  informoval  o  tom,  že  v rozhodnutí  IPPC  pro  TPCA byl 
stanoven limit 35 g/m2 a běžně je dosahováno hodnot kolem 20 g/m2.

4. Stanovisko HMMC k     názoru EPS o porušení Deklarace ze strany HMMC  

Ve věci Oznámení o porušení Závazných ustanovení Deklarace porozumění ze dne 15.5.2007 
došlo při dnešním jednání mezi stranami EPS a HMMC ke shodě s tím, že požadavky EPS 
obsažené v Oznámení byly ze strany HMMC splněny s výjimkou zaslání posudku týkajícího 
se technologie potrubí.  Vzhledem k tomu, že tuto otázku řeší  bod 3.2 tohoto zápisu, EPS 
nebude trvat na uveřejnění inzerátů o porušení ustanovení Deklarace. Nevládní organizace 
požadují odstranit již položenou část potrubí, k čemuž se HMMC zavazuje.

5. Požadavek na umožnění vstupu zástupců občanských sdružení podepsaných pod Deklarací  

Strany  občanských  sdružení  žádají  společnost  HMMC,  aby  jim  byl  umožněn  přístup  na 
staveniště pro potřebu vyjasňování projednávaných záležitostí.
HMMC žádost projedná a předá stanovisko v termínu do 15.6.2007.

6. Další schůzka zástupců všech stran Deklarace   

Zástupci  stran  Deklarace  se  dohodli  na  další  schůzce  v měsíci  listopad  2007.  tuto  schůzku  včas 
připraví a oznámí zástupci MSK v termínu nejpozději do konce září.
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jméno společnost podpis

Jiří Nezhyba EPS

Pavel Franc EPS

Jiří Hummel EPS

František Gavlas Půda pro život

Leo Košťál Beskydčan

Miroslav Patrik Děti Země

Pavel Drobil MSK

Martin Radvan MSK

Václav Planka MSK

Jaroslav Camfrla MSK/PROFID

Martin Petrzik MSK/PROFID

Petr Michník HMMC

Hanuš Krejčí CI

Zdeněk Jana CI

Petr Kočárek
CI

Jan Mareček
CI
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