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Návrh zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy, změna Z939/00 - 

realizace letové dráhy RWY 06R/24L
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Usnesení  Zastupitelstva MČ  č.j. 17/12/2009
ze dne  11. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA – SUCHDOL

1) s c h v a l u j e 
základní připomínky k Návrhu zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy:

a) Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol požaduje při rozšiřování letiště Praha – Ruzyně 
dodržování zákonných hygienických hlukových a emisních limitů v zastavěném územím městské části 
Praha-Suchdol a požaduje uvést tento požadavek do zadání změny Z 939/00 i do následných 
rozhodnutí o změnách v území.

b) Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol požaduje zahrnutí požadavku na vyhodnocení vlivů 
navrhované změny územního plánu Z939/00 na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí (SEA) do zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy včetně 
synergických vlivů se záměrem výstavby a provozu severozápadního segmentu Silničního okruhu 
kolem Prahy, úsek Ruzyně - Březiněves..

c) V případě, že vyhodnocení vlivů navrhované změny územního plánu Z939/00 na udržitelný rozvoj 
území a posouzení vlivu záměru na životní prostředí (SEA) nevyloučí překročení hygienických limitů 
v zastavěném obytném území městské části Praha – Suchdol  zastupitelstvo městské části Praha-
Suchdol požaduje vyřazení změny Z 939/00 - realizace letové dráhy RWY 06R/24L-změna časového 
horizontu vyhlášení VPS z Návrhu zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy z 
těchto důvodů:

I) letecký provoz na realizovaném záměru výstavba dráhy RWY06R24L letiště Praha-Ruzyně, 
který by umožnila změna ÚP Z939/00, by byl možný pouze na úkor zdraví obyvatel žijících 
na území městské části Praha-Suchdol a dalšími opatřeními v následném rozhodování o 
změnách v území by omezovalo nakládání obyvatel žijících na území městské části Praha-
Suchdol se svým majetkem. Navrhovaná nová letecká dráha by znamenala porušení § 18 odst. 
1 a § 19 odst. 1 písm. b), c), e), a j) stavebního zákona, neboť svým negativním dopadem na 
životní prostředí nevytváří vyvážený vztah podmínek v území, nezohledňuje stávající hodnoty 
a podmínky v území, nezohledňuje rizika s ohledem na veřejné zdraví a životní prostředí. 
Z uvedených důvodů není tento záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak to 
požaduje § 40 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;

II) nebyly doposud stanoveny limity záměru realizace letové dráhy RWY 06R/24L, t.j. např. 
stanovení maximální kapacity provozu letiště Praha-Ruzyně po realizaci záměru, maximální 
kapacity nákladní letecké přepravy („carga“), omezení nočních letů, složení letadlového parku 
z hlediska hlučnosti a emisí apod.;

III) návrh změny Z939/00 je zcela zřejmě v rozporu se schválenou Aktualizací strategického 
plánu hl.m. Prahy, neboť tento návrh na zvýšení kapacity letiště Praha-Ruzyně předpokládá 
nedodržování ekologických limitů na území městské části Praha-Suchdol a tento návrh 
nevymezuje princip realizace cílů „Rozvoj ruzyňského letiště prokazatelně zaměřený na 
zdrojovou a cílovou dopravu.“;
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IV) návrh změny Z939/00 je zcela zřejmě v rozporu s podmínkou stanoviska SEA MŽP ze 
9.9.2008 k Aktualizaci strategického plánu hl.m. Prahy, která ukládá při realizaci jednotlivých 
koncepcí a projektů zohlednit doporučení pro snížení jejich potenciálních negativních vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví, zvláště pak zohlednit problematiku znečištění ovzduší a 
dodržování hlukových norem v obytných částech města.

2) u k l á d á 

a)  dopracovat  stanovisko městské  části  Praha-Suchdol,  které  bude obsahovat  základní  připomínky 
schválené v tomto usnesení

b) zaslat MHMP OUP stanovisko městské části  k Návrhu zadání celoměstsky významných změn II. 
ÚP SÚ hl.m. Prahy


