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Věc: Posudek záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně"  - vlivy na zdraví 

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás ve věci zveřejněného posudku záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-
Ruzyně" včetně vyhodnocení vlivů této změny na veřejné zdraví v oblasti Suchdola, který byl rozeslán 
pod č.j. 107484/ENV/09.
Posudek předložený k vyjádření veřejnosti a dotčeným orgánům obsahuje velmi složitou problematiku 
posuzování vlivů na zdraví obyvatel.  Po seznámení se s doplněnou dokumentací EIA a s posudkem 
záměru  "Paralelní  RWY  06R/24L,  letiště  Praha-Ruzyně"  dle  zák.  č.  100/2001  Sb.  jsme  nuceni 
konstatovat  zcela  nedostatečnou  úroveň  podkladů,  které  byly  veřejnosti  a  i  dotčeným  orgánům 
předloženy pro hodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatel na území MČ Praha-Suchdol a proto se na  
Vás obracíme s žádostí o ochranu zdraví obyvatel naší městské části a dovolujeme si Vás upozornit na 
nejvíce závažné nedostatky.
Jedná se zejména o:

− nepřijatelné rozšiřování ochranného hlukového pásma (OHP) v okolí letiště z důvodu nočního 
hluku  z leteckého  provozu,  přitom  noční  provoz  má  být  dle  dokumentace  EIA  výrazným 
způsobem snížen a počítá se s provozem o 1dB tišších letadel. Pro rozšiřování OHP není tudíž 
věcný důvod,

− posudek obsahuje hodnocení zdravotních rizik mimo rámec zákona o ochraně veřejného zdraví 
na základě deskriptorů neuvedených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Z hlediska působnosti 
orgánů  ochrany  veřejného  zdraví  ale  neobsahuje  informace  a  podklady  podstatné  pro 
hodnocení dle zákona 258/2000 Sb., podle kterého tyto orgány rozhodují,

− posudek neobsahuje hodnocení vlivu leteckého provozu dle maximálních hlukových událostí 
(deskriptor Lmax), který je evropskými směrnicemi doporučen pro hodnocení vlivu leteckého 
hluku v nočním období,

− přes  jednoznačný  požadavek  ministerstva  životního  prostředí  nebyla  posouzena  únosnost 
záměru pro dané území a to ani z hlediska zdraví obyvatel,

− základní  vstupní  parametry pro  hodnocení záměru -  počty obyvatel  v území a posuzovaný 
letecký provoz jsou nesprávné, např. stav počtu obyvatel uvedený pro MČ Praha-Suchdol pro 
rok 2020 byly překročeny již k 31.12. 2010.

(viz http://www.praha.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/odkaz_na_tabulku_o_57_mc/$File/MC_2010p.xls)

Další  výhrady  k  posudku  a  podrobnosti  k  výše  uvedeným nesprávnostem jsou  uvedeny  v  příloze 
dopisu. Žádáme Vás o zvážení našich připomínek ke kvalitě vyhodnocení vlivů na zdraví a sdělení, zda  
naše připomínky považujete za odůvodněné nebo zda namítané nedostatky již byly nějakým způsobem 
vyřešeny.
Dále si Vás dovoluji požádat o schůzku v této věci a pozvat Vás k případné návštěvě naší městské 
části.

Příloha: Návrh připomínek

Děkuje za spolupráci,
s pozdravem

Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol
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