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NAŠEZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE DNE

UMC P_SUCH 01761/2022/2 lng. Hejl 72. Září 2022

Věc: žádost o poskytnutí informací - dotace hluk

Vážen—
zasílám Vám odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací:

1) ohledně městské části poskytnutých dotaci jako náhradu za hluk z letadel od roku 2010

2) ohledně dotací, které nabízí letiště obyvatelům městské části Praha-Suchdol.

K Vaši žádosti mohu uvést:

ad 1 ) pokud je nám známo, letiště neposkytuje žádné dotace městským částem či obcím „jako

náhradu za hluk“.

Pro Vaši informací Vám sdělují informace o 2 programech, které Letiště Praha, a.s.

vyhlašovalo resp. vyhlašuje:

a) Do roku 2020 byl vypisován program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ.

Cíl a zaměření programu: podílení se na zlepšování Životního prostředí i kvality života

v obcích a městských částech hl. města Prahy situovaných vjeho blízkosti a přispívat tak

k budování dobrých vztahů s okolními komunitami.

Okruh žadatelů:

Žádat mohly obce a městské části hl. města Prahy a to členové Zájmového sdružení

právnických osob dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně, každý samostatně a městské

části Praha 6, Přední Kopanina, Řepy, Suchdol a Zličín.

Z tohoto programu od roku 2010 městská část obdržela každým rokem dar od Letiště Praha,

a.s. ve výši 913 220,- Kč na projektyjako bylo snižování prašnosti komunikací nebo péče

o zeleň, provoz „sběrného dvoru“ odpadů od občanů a odstraňování „černých skládek“.

b) Program Dobré sousedství, .

Pravidla programu finanční podpory „DOBRÉ SOUSEDSTVI“ pro rok 2022, v němž Letiště

Praha, a. s., věnuje část zisku na veřejně prospěšné účely v obcích a městských částech

v jeho okolí.

Cílem programu je podpora projektů a aktivit z oblasti:

- kultury, školství, bezpečnosti a požární ochrany , podpory a ochrany mládeže, ochrany zvířat

a jejich zdraví, ochrany životního prostředí, vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje , tělovýchovné

a sportovní , sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní, náboženské (pro registrované

církve a náboženské společnosti) a další podporující komunitní život



Žádost do programu mohou podat pouze:

a) Obce a městské části hl. města Prahy ovlivněné provozem Letiště Václava Havla Praha, a

to: Červený Újezd, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Kněževes, Malé Kyšice,

Pavlov, MČ Přední Kopanina, MČ Praha-Suchdol, MČ Praha 6, MČ Praha 17 — Řepy,

Roztoky, Statenice, Tuchoměřice, Únětice, Unhošť, Zdiby.

b) Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo v dané obcí nebo

městské části (viz seznam výše) a na území obce nebo městské části vykonávají svoji činnost

(např. Sokol, fotbalový klub, spolek dobrovolných hasičů apod.).

ad 2) pokud je nám známo, letiště neposkytuje žádné dotace, které by mohli ziskat obyvatelé

naší městské části.

Pro Vaši informaci uvádím, že v minulých letech Letiště Praha, a.s. poskytovalo dotace resp.

zajišťovalo výměnu standardních oken za protihlukové a poskytovalo dotace na instalaci

rekuperačnich jednotek v bytech / domech, ale jen občanům resp. majitelům nemovitostí,

které se nacházeli v Ochranném hlukovém pásmu (OHP) ruzyňského letiště. Na území

městské části Praha-Suchdol je v OHP pouze jedna nemovitost.
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