
Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
( Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Axis Office Park Ostrava – Budova B
Na rovince 874
720 00 Ostrava - Hrabová

V Brně dne 15. května 2007

Oznámení o porušení Deklarace porozumění při výstavbě 
výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.  

a výzva k odstranění tohoto porušení

Vážení, 

v rámci výstavby výrobního závodu vaší společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
(HMMC), konkrétně Sekce 10 – Venkovní práce, v části dešťové stoky RW01 od napojení dešťové zdrže 
RT01  po  budovu  ASEMBLE,  kterou  pro HMMC  staví  společnost  APB  Plzeň,  a.s.,  dochází  dle  nám 
dostupných informacím - které pro názornost dokládáme fotodokumentací ke stažení – ze strany HMMC 
k porušování Deklarace porozumění, a to následujících závazků HMMC: 

Podle Čl. 1. Deklarace: „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 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. Deklarace:  „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.“

K uvedenému porušování Deklarace porozumění ze strany HMMC dochází z důvodu, že: 

1. HMMC zahájilo budování sítě pro dešťovou kanalizaci bez toho, že by měl příslušné stavební 
povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.). 
Vodoprávní  řízení  pro povolení  této  stavby vodního díla  (přesně jde stavbu SO 1033 rozvod potrubí 
na dešťovou vodu, který je součástí stavby H-projekt, sekce 10 Venkovní plochy) v současné době pod zn. 
OŽPaZ/8162-1/2006/Str teprve probíhá u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí 
a zemědělství, přičemž dne 23. 5. 2007 teprve uplyne lhůta pro podávání námitek. Navíc je postupováno 
v rozporu s technickou zprávou pro toto stavební povolení,  kdy ze strany HMMC je navrženo použít 
technologii plastového potrubí s integrovaným elektrosvařovaným spojem.

2. Použitím betonové technologie pro potrubí HMMC porušuje podmínky územního rozhodnutí 
vydaného  pod  č.j.  SÚ  690/2006-328/Ko  dne  17. 10. 2006  stavebním  úřadem  v  Dobré  a  podmínky 

GARDE / Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno                                         
Česká republika (Czech Republic)

tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz 

www.responsibility.cz, www.sedlakjan.cz, www.eps.cz 
1

mailto:brno@eps.cz
http://www.eps.cz/
http://www.sedlakjan.cz/
http://www.responsibility.cz/


Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
( Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity)

Stanoviska  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, které 
shodně  obsahují  podmínku:  „Pro odvádění  technologických,  dešťových  a splaškových  vod použít 
systém, který neovlivní půdy, podzemní a povrchové vody - (např. systém svařovaných spojů).“

Program  GARDE-Globální  odpovědnost  Ekologického  právního  servisu  (GARDE-EPS)  proto 
tímto  v  souladu  s  čl.  I  a  IV  Závěrečných  ustanovení  Deklarace  porozumění  oznamuje  HMMC  výše 
uvedení  porušení  této  Deklarace  a  v  souladu  s  těmito  články  připojuje  výzvu  k odstranění  tohoto 
porušení, když požaduje následující:

➢ okamžité zastavení provádění nezákonné stavby
➢ zjednání nápravy spočívající v důsledném použití technologie, která splňuje požadavky územního 

rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ 690/2006-328/Ko dne 17. 10. 2006 stavebním úřadem v Dobré 
a  podmínky  Stanoviska  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

➢ deklarace závazku do budoucna důsledně postupovat pouze a jen v souladu s českým právem
➢ zaslání nezávislého posudku týkajícího se technologie potrubí, kterýžto byl GARDE-EPS přislíben 

ze  strany HMMC emailem ze  dne 2. 4. 2007 do konce dubna a  následně byl  veřejně  formou 
tiskové  zprávy  HMMC  přislíben  k  dodání  nejpozději  první  týden  v  květnu  2007,  přičemž 
do dnešního GARDE-EPS žádný posudek ze strany HMMC neobdržel.

V případě, že ze strany HMMC nedojde ke splnění výše uvedených požadavků ve lhůtě do 15 dnů 
od doručení  tohoto  oznámení,  jsme  ve  smyslu  čl.  I  Závěrečných  ustanovení  Deklarace  porozumění 
oprávněni uveřejnit  na náklady HMMC oznámení formou inzerátu o velikosti  nejméně 1/3 novinové 
strany  obsahující  jednoznačnou  informaci  o  tom,  že  HMMC  porušila  svůj  závazek  plynoucí  z  této 
Deklarace. 

S  ohledem  na  uvedené  dále  ve  smyslu  čl.  IV  Závěrečných  ustanovení  Deklarace  porozumění 
žádáme HMMC, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení provedlo volbu médií ke zveřejnění 
oznámení,  a  to  v jednom  z  následujících  evropských  významných  médií:  The  Guardian,  Die  Zeit, 
Frankfurter  Allgemeine Zeitung,  Der  Spiegel,  Le  Figaro,  Le  Monde;  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, 

Pavel Franc a Jiří Nezhyba
Ekologický právní servis

Příloha: 

– fotodokumentace  ke  stažení  na  www.eps.cz v  sekci  Případy  ->  Hyundai  v  Nošovicích  -> 
Dokumenty&Analýzy (Foto: Hyundai nelegálně pokládá betonové potrubí)
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