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Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
k rukám pana Michala Koryčánka
Štěpánská 15, 120 00 Praha

zasláno na e-mailovou adresu: michal.korycanek@czechinvest.org 

V Brně dne 17. září 2007

Návrhy GARDE-EPS k realizaci technického dozoru agentury CzechInvest nad prováděním 
dešťové kanalizace pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Vážený pane Koryčánku, 

s odkazem na Závěrečné vyjádření společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) 
k problematice kanalizačních systémů a na naše osobní jednání ze dne 28. srpna 2007, z nichž vyplynula 
možnost  CzechInvestu  provádět  technický  dozor  nad  prováděním  dešťové  kanalizace  pro  HMMC,  resp. 
nabídka pro GARDE-EPS podílet se na stanovení podmínek pro vykonávání takového technického dozoru 
ze strany CzechInvestu, Vám sdělujeme následující. 

Mimo  dodržování  obecných  požadavků  na  stavební  dozor  plynoucích  ze  stavebního  zákona 
považujeme  za vhodné,  aby  osoba/-y  vykonávající  technický  dozor  ze  strany  CzechInvestu  monitorovala 
především soulad faktického provedení stavby kanalizace s navrženým postupem, technologií a dokumentací 
ze strany HMMC a uvedené zaznamenávala do listiny (např. stavební deník), která bude dostatečně průkazná 
a přístupná GARDE–EPS k ověření. 

Technický dozor by měl být podle našeho přesvědčení doložit,  že použitý pryžový (gumový) spoj 
(kroužek)  vždy zajistí  funkčnost  potrubí  a  tedy hlavně jeho vodotěsnost,  a  proto  by  měl  být  vykonáván 
s důrazem na ověření  technologického  postupu  a  kázně.  Kromě  kontroly  spojování  potrubí  by  mělo  být 
technickým dozorem kontrolováno také provádění předpisového hutnění zeminy v okolo potrubí a úprava 
výkopu před pokládkou, což jsou zásadní okolnosti ovlivňující trvanlivost potrubí a jeho vodotěsnost. 

Mimo uvedené si dovolujeme požádat o možnost na vyžádání realizovat osobní ověření faktického 
provádění stavby formou kontroly na místě samém, především před zasypáním potrubí zeminou.  

Prosím,  informujte  nás  o  stanovisku  CzechInvestu  k  tomuto návrhu a  v  případě jeho  akceptace 
prosíme o jeho prodiskutování také s HMMC. Předem děkujeme.

S pozdravem,

Pavel Franc a Jiří Nezhyba
Program GARDE – Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
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