
Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10 -Vršovice

Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ 
na životní prostředí  (dokumentace prosinec 2009 - č.j. 107484/ENV/09 ze dne 4. ledna 2010)

K dokumentaci záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ uplatňuji následující připomínky:
1. Zpracovatel nerespektoval a nesplnil požadavky Ministerstva životního prostředí na dopracování 
dokumentace (viz č. j. 21550/ENV/08), ani oprávněné připomínky dotčených obyvatel, obcí, městských částí a 
občanských sdružení k předchozí dokumentaci (dokumentace 2007). 
2. Dokumentace neobsahuje údaj o kapacitě záměru ani jiné informace o konečném rozsahu letiště Praha 
Ruzyně, a je proto z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. i nadále neposuzovatelná. Provozovatel ruzyňského letiště, 
společnost Letiště Praha, a.s., v rámci procesu EIA od roku 2005 potřetí zatajil veřejnosti i úřadům, jak velké letiště 
plánuje vybudovat (oznámení záměru 2005, dokumentace 2007, dokumentace 2009).
3. Nebyla posouzena únosnost záměru z hlediska jeho vlivu na zdraví současných ani budoucích obyvatel.
4. Dokumentace nerespektuje doporučení WHO na ochranu obyvatel před nadměrným hlukem.
5. Dokumentace a ani jiné doklady neobsahují konkrétní závazné omezení nočního provozu.
6. Nesouhlasím s navrhovaným rozšířením ochranného hlukového pásma na území se stávající obytnou 
zástavbou, které umožní neomezené překračování hlukových limitů. 
7. Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací, představuje dopravní stavbu nadmístního významu, 
která způsobí trvalé překročení zákonných hygienických limitů hluku v území vymezeném jako obytné, bez 
vyznačení jakýchkoliv negativních vlivů a omezení v platném územním plánu.
8. I z chybné dokumentace záměru zpracované bez variant na základě neúplných a podhodnocených podkladů 
(např. nezahrnutí území Lysolají a Sedlce, podhodnocené stavy obyvatel, …) jednoznačně vyplývá, že záměr by 
způsobil překročení hygienických limitů hluku na územích se stávající obytnou zástavbou. 
9. Dokumentace se vůbec nezabývá stavem životního prostředí po roce 2020, které by se vlivem záměru 
nepochybně dále zhoršovalo a letecký hluk by tak dlouhodobě ohrožoval zdraví obyvatel, žijících v okolí letiště.

Vzhledem k výše uvedenému požaduji vydaní nesouhlasného stanoviska EIA k záměru výstavby paralelní 
dráhy a násobného navýšení leteckého provozu na letišti v Praze Ruzyni, které se nachází v hustě 
obydleném území okraje hl.m Prahy, kde jsou již nyní překračovány zákonné hygienické limity.
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