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VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE  ZNAČKA VYŘIZUJE V  PRAZE  DNE

        /08/s Ing. Hejl 14.01.2008

Věc: výstavba paralelní dráhy RWY 06R/24L

Vážený pane generální řediteli,

při našem posledním jednání dne 6.listopadu 2007 jsme hovořili o rozvoji letiště, jeho
privatizaci  a vlivu provozu na okolí včetně vlivu na území Městské části Praha - Suchdol.
Vy jste na můj požadavek určité garance poskytování příspěvku postiženým obcím a
městským částem v jeho okolí i po privatizaci letiště odpověděl nabídkou uzavření smlouvy
mezi městskou částí a Letištěm Praha s.p., která by byla závazná i pro budoucího privátního
majitele za předpokladu, že městská část nebude v procesu stavebního řízení aktivně
vystupovat proti výstavbě paralelní dráhy RWY 06R/24L.

Rada Městské části Praha - Suchdol Vaši nabídku projednala na svém 53. jednání dne
14. ledna 2008 a zasílám Vám tyto upřesňující podmínky:

- provoz letiště nebude nad zastavěným územím Městské části Praha - Suchdol překračovat
hygienické hlukové limity vyhlašované státními orgány

- na zastavěném území Městské části Praha - Suchdol nebude vyhlášeno ochranné hlukové
pásmo letiště

- noční provoz bude zachován na výši maximálně 6ti pohybů za hodinu (možnost valorizace
v závislosti na hlučnosti letadel)

- příspěvek Letiště Praha s.p. na rozvoj Městské části Praha - Suchdol ve výši 50 mil. Kč za
rok včetně inflačního navýšení bude uhrazen do 31.1. běžného kalendářního roku 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou 50 let

- smlouva bude zahrnuta do podmínek privatizace, tj. právně závazná pro budoucího
privátního majitele letiště Praha - Ruzyně.

Uvítám Vaše vyjádření k předloženému návrhu Rady MČ Praha - Suchdol eventuálně se
s Vámi rád setkám za účelem jeho dalšího projednání.
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