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V Nošovicích dne 21.3.2007

Odpověď na oznámení o porušení Deklarace

Vážení přátelé,

dopisem ze dne 12.3.2007 jste nás informovali, že podle Vašeho názoru naše společnost 
porušila Deklaraci porozumění tím, že dokumentace pro stavební povolení objektu SO-05 
Převodovkárna nesplňuje zákonem stanovené požadavky. Ve smyslu čl.  IV. závěrečných 
ustanovení Deklarace nás tak žádáte o nápravu tohoto porušení.

Úvodem bychom rádi  vyjádřili  naše upřímné přesvědčení,  že Vámi uváděné skutečnosti 
neznamenají porušení Deklarace ze strany naší společnosti, neboť jsme toho názoru, že 
naše povinnost důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu byla 
splněna,  přičemž  vycházíme  zejména  z průběhu  projednání  naší  žádosti  o  stavební 
povolení a jeho výsledku, tj.  vydaného stavebního povolení. Domníváme se tedy, že pro 
aplikaci ustanovení čl. IV. závěrečných ustanovení Deklarace nebyl dán jednoznačný důvod.

Přesto  bychom  Vás  rádi  ujistili,  že  plně  respektujeme  Váš  názor  a  snahu  o  kontrolu 
maximálního souladu stavebních řízení se zákonem včetně transparentního výkonu státní 
správy  a rádi  bychom uvedli  na pravou míru či  napravili  nedostatky, které v předmětné 
dokumentaci spatřujete.

Pokud jde o Vaši obavu o implementaci doporučení obsažených v odborném posudku ke 
znečištění  ovzduší,  konstatujeme,  že  se  jedná  pravděpodobně  o  nedorozumění,  neboť 
uvedená doporučení byla převzata do rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
ve věci povolení ke stavbě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jako jeho podmínky. 
Bohužel jsme nepředpokládali, že jste s tímto rozhodnutím nebyli seznámeni – naleznete je 
v příloze  tohoto  dopisu.  Věříme,  že  po  jeho  prostudování  shledáte  předmětné  stavební 
řízení z hlediska ochrany ovzduší zcela vyhovujícím.

V oblasti hluku a odpadních vod považujete za nutné doplnit další údaje nad rámec těch, 
které  byly  v dokumentaci  pro  stavební  povolení  uvedeny.  Rádi  Vám  v tomto  ohledu 
vyhovíme  a  po  prostudování  informací  z  včerejšího  jednání  za  účasti  JUDr.  Marečka 
navrhujeme následující řešení:

- hodnoty a údaje, označované jako chybějící, budou z naší strany předloženy EPS
- naše  společnost  podá  návrh  na  změnu  stavby  před  dokončením  tak,  aby  byly 

doplněny údaje, které dle názoru EPS v podkladech pro rozhodnutí chybějí
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Podrobnosti tohoto řešení včetně jeho časového vymezení bychom rádi prodiskutovali na 
zítřejším setkání v Brně. 

Věříme, že tento postup přispěje k zajištění dostatečných a kvalitních podmínek pro ochranu 
veřejných zájmů a tím i k naší vzájemné spolupráci nejen v tomto konkrétním stavebním 
řízení, ale i při realizaci dalších částí našeho závodu.

S pozdravem

Petr Michník
HMMC

Příloha: Rozhodnutí KÚ MSK o povolení ke stavbě stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší

Kopie: Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno


