
Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 23. ledna 2008 projednala dokumentaci vlivu
staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku
k předloženým záměrům. 

Středočeský kraj požaduje k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně“
v katastrálním území Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina, Nebušice, Hostivice a Litovice přepracovat
dokumentaci tak, aby zahrnula i další aktivity podmiňující realizaci záměru. Jedná se především
o napojení na kolejovou dopravou Prahy i Středočeského kraje a napojení na Pražský silniční okruh
v časové návaznosti na realizaci paralelní dráhy RWY 06R/24L. Vzhledem ke kumulaci negativních
vlivů na životní prostředí z dopravy je neúnosné povolit posuzovaný záměr bez vyřešení dopravy
cestujících na letiště a z letiště. 

Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na mezinárodním
letišti Praha–Ruzyně včetně potřebných pojezdových drah pro spojení se severním a jižním
odbavovacím areálem. Součástí stavby je i potřebné vybavení dráhy, zásobování energií, potřebné
přeložky sítí a komunikací a řešení styku nové dráhy s plánovanými stavbami v okolí letiště.
Součástí stavby je rovněž potřebný rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v severním
odbavovacím areálu. Záměr je v bezprostředním kontaktu v okolí letiště se stavbami: silniční okruh
okolo Prahy - stavba č. 518, úsek Ruzyně – Suchdol, přeložka silnice I/6 Praha – Pavlov,
rychlodráha Praha – Kladno a její spojky (letiště – Hostivice, letiště – Jeneč). Zajištění dostatečné
kapacity dráhového systému letiště je nutnou podmínkou rozvoje celého letiště, vzhledem k tomu,
že je zde realizováno 90% výkonů letecké dopravy celého státu. Záměr je v souladu s usnesením
vlády ČR č. 145/2001 (Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR).

Středočeský kraj souhlasí se závěry posudku k záměru „Dekontaminační plocha Sluhy“  a nemá
připomínky. Jedná se o biodegradační plochu s kontejnery pro odvodnění kalů a volnou plocho
pro dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami. Je to zemědělské zařízení o rozloze
 6 708 m2 a kapacitou 8 000 t odpadů za rok. Na biodegradační ploše bude umístěno vždy méně než
1 000 tun nebezpečných odpadů. V rozptylové studii byly zhodnoceny emisní a imisní příspěvky. 

Výpis usnesení z jednání Rady kraje bude k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz.
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