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Ministerstvo životního prost ředí 
odbor posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC 
Vršovická 65 
101 00 Praha 10 
 
 
 
 
 
        V Praze dne 31. ledna 2008 
 
Věc: Vyjád ření k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 
č.100/01 Sb. Paralelní RWY 06R/24L letišt ě Praha – Ruzyn ě. 

 
Motolský ordovik, občanské sdružení, sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 285 55 805 je 
místně příslušné občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny.  
 
V souvislosti s výše uvedeným řízením sdělujeme, že jmenované řízení se dotýká zájmu 
ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 
 
Naše sdružení chrání zájmy všech občanů, kteří jsou obtěžováni hlukem nejen nás 113 
obyvatel Vidoule, kteří svůj zájem deklarují prostřednictvím sdružení Motolský ordovik viz 
příloha. Hluk z leteckého provozu směřující z a na dráhu 13-31 nás obtěžuje nad míru 
přiměřenou. 
 
 
 
Žádáme, aby byla dráha již v průběhu výstavby vyřazena z provozu.  
 
 
 
K výše uvedené dokumentaci vlivů výstavby a provozu nové přistávací dráhy na letišti 
v Ruzyni se vyjadřujeme takto: 
 
V dokumentaci není jednoznačným způsobem definováno využití dráhy 13-31 v průběhu 
výstavby a po dokončení nové RWY 06-24.  
 
Žádáme tedy o doplnění dokumentace o přesné podmínky využití dráhy 13-31 po dostavbě 
nové dráhy. V dokumentaci není zmíněno, zda lze současně využívat dráhy 13-31, a 
některou z drah 06-24 současně. 
 
 
V dokumentaci není uvedeno, že bylo provedeno měření v okolí hlukem a imisemi zasažené 
oblasti dráhy 13-31 ve stejném rozsahu  jako bylo prováděno v oblasti dopadů nové dráhy. 
 
Žádáme tedy o doplnění dokumentace o měření emisí, imisí a hluku v okolí dráhy 13-31 ve 
stejném rozsahu jako bylo měřeno v okolí dráhy 06-24.  
 
V dokumentaci není zmíněna situace při haváriích letadel ve směru letu letadel na a z dráhy 
13-31. Nejsou definovány dojezdy požárních vozů, a vozidel záchranné služby, není 
zmíněno, jaké mohou být dopady nárazu letadel do Motolské nemocnice. 
 
Žádáme tedy o doplnění dokumentace o definici bezpečnostních hledisek při pádu letadel 
v okolí dráhy 13-31. 
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Jestliže nebude dráha 13-31 po výstavbě nové dráhy 06-24 vyřazena z provozu není 
navržena kompenzace za znehodnocení majetku dotčeného hlukem ze stále narůstajícího 
leteckého provozu.  
 
Žádáme tedy o doplnění dokumentace o kompenzaci za znehodnocení majetku vlastníků 
nemovitostí v okolí dráhy 13-31. 
 
 
Koresponden ční adresa : 
Motolský ordovik, občanské sdružení, Ordovická 3, 155 00, Praha 5, 
email : petr@kucera-spol.cz 
tel : 602 211 254 
 
 
 

JUDr. Petr Kučera 
jednatel  Motolský ordovik, občanské sdružení 

 
 
 
Přílohy:  


