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Na schematické mapě je zakreslen navrhovaný 
dráhový systém s ochranným hlukovým pásmem 
a územím nejvíce zasaženým hlukem.

Ochranné hlukové pásmo 
je oblast, kde může být 
neomezený letecký hluk 
a obyvatelé jsou zbaveni 
části práv na ochranu 
zdraví a majetku.



PARALELNÍ DRÁHA NA LETIŠTI 
PRAHA-RUZYNĚ
Aktuální informace k procesu EIA

BYL ZVEŘEJNĚN NEOBJEKTIVNÍ POSUDEK

Posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví (EIA) 
záměru „Paralelní RWY 06R/24L Letiště Praha 
Ruzyně“ se blíží k závěru – byl zveřejněn posudek 
a návrh stanoviska. Posuzovaným záměrem je 
výstavba nové dráhy 1,5 km blíže centru měs-
ta spojená s násobným navýšením leteckého 
provozu a maximální koncentrací nočních letů 
na stávající dráhu.
Posudek je dostupný na www.mzp.cz/eia,
kód MZP 090 a rovněž na www.nerwy.cz.

Posudek s návrhem  stanoviska neodstranil ani 
neřeší následující základní nedostatky záměru:

•	 nebyla	stanovena	maximální	kapacita	letiště

•	 nebyl	vymezen	ani	omezen	rozvoj	letiště

•	 nebyla	posouzena	únosnost	záměru	pro		
	 životní	prostředí	a	zdraví

•	 je	navrhována	nepřiměřená	koncentrace	
	 nočního	i	denního	leteckého	provozu	
	 v	obydleném	území

•	 nebyl	jakkoliv	posouzen	vliv	záměru	
	 po	roce	2020

•	 nepřiměřené	a	trvalé	omezení	práv	
	 obyvatel	na	ochranu	zdraví	a	vlastnických		
	 práv	v	ochranném	hlukovém	pásmu
	 dokumentace	je	v	rozporu	s	platnou	
	 územně	plánovací	dokumentací

Posudek záměru je zpracován jako obhajoba do-
kumentace, doplňuje a přepracovává dokumentaci 
a je v rozporu se zákonem.

PODEJTE VYJÁDŘENÍ K POSUDKU

Každý může podat své vlastní vyjádření 
k posudku nebo můžete využít text 
vyjádření navrženého iniciativou 
NeRWY. Text návrhu vyjádření je 
ke stažení na www.nerwy.cz.

Nyní je zcela nezbytné upozor-
nit na neobjektivní a nesprávný 
posudek, porušování zákona 
a důsledně trvat na vypořádání 
připomínek v konečném sta-
novisku Ministerstva životního 
prostředí k rozšiřování letiště, 
a proto se na Vás opět obracíme.

Průběh procesu EIA jednoznačně ukázal, že 
připomínky občanů mají zásadní význam 
pro řádné posouzení vlivů záměru. Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) na základě připomínek 
vrátilo dokumentaci k přepracování. I přes změny 
dokumentace, účelové změny zákonů i porušování 
zákona letiště nenapravilo zásadní chyby, které 
zpochybňují celý proces EIA včetně zveřejněného 
posudku.

POSUDEK JE 
NESPRÁVNÝ, 
NEOBJEKTIVNÍ 
A PROTIPRÁVNÍ

Musíme se ozvat 
a bránit naše práva

Podejte do 24. června
vyjádření k posudku

!
Písemné vyjádření je nutné doručit 
do 24. 6. 2011 na adresu:

Ministerstvo	životního	prostředí,	
odbor	posuzování	vlivů	na	životní	prostředí

Vršovická	1442/65
100	10	Praha	10	-	Vršovice

Termín veřejného projednání bude zveřejněn 
na výše uvedených webových stránkách.

PROČ PODÁVAT VYJÁDŘENÍ 
K POSUDKU
Zpracování posudku k záměru na rozšíření letiště 
Praha-Ruzyně a jeho veřejné projednání je po-
slední fází procesu EIA před vydáním stanoviska 
MŽP k vlivům záměru na životní prostředí a zdraví 
obyvatel. Posudek se nyní předkládá k vyjádření 
veřejnosti a dotčeným úřadům, následně bude 
provedeno vypořádání těchto vyjádření a poté 
bude MŽP předložen konečný návrh stanoviska.
Z hlediska dotčených obyvatel se jedná 
o poslední možnost vyjádřit se k procesu EIA.


