
8. 3. 2018 Zpravodaj Letiště Praha - LEDEN 2018

http://prgaero.u.mailkit.eu/mc/CMQUQMCLQIEUGBSNDEXDGBUTJARINK 1/2

Pokud se vám e-mail nezobrazil korektně, klikněte zde

LEDEN 2018

 

AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA
PRAHA - LEDEN 2018

 

 

ZMĚNA HLUKOVÝCH POPLATKŮ

Le�ště Praha chystá od března 2018 významnou změnu
hlukových poplatků s cílem přísněji regulovat noční provoz a
mo�vovat dopravce k nasazování �šších letadel. Vybrané peníze
od leteckých společnos� jsou využívány na financování
pro�hlukových opatření v blízkém okolí. Pro okolí le�ště je
zároveň pozi�vní, že loňský rekord v počtu cestujících neznamená
rekordní počet vzletů a přistání, který z důvodu lepšího plánování
naplněnos� letadel zdaleka nedosáhl výše leteckých pohybů
rekordního roku 2008.

 

DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY JSOU DŮLEŽITÉ

Prosincové setkání vedení le�ště se zástupci okolních obcí a
městských čás� proběhlo v přátelském duchu. Pravidelná
setkávání významně přispívají k hledání přijatelných řešení i
efek�vnímu zaměření le�štní podpory. Starostové ocenili nový
systém le�štních poplatků i otevřenost v komunikaci aktuálních
témat. Dobrovolný závazek starat se o blízké okolí se stal nedílnou
součás� le�štní strategie a je plně v souladu s přístupem
odpovědné firmy, který le�ště dlouhodobě prosazuje.

 

TŘI KRÁLOVÉ PŘIŠLI POPŘÁT ÚSPĚŠNÝ ROK I NA LETIŠTĚ

Le�ště Praha se již tradičně připojilo k Tříkrálové sbírce. Za
Kašpara, Melichara a Baltazara se převlékly dě� ze základní školy
Maltézských ry�řů Kladno. Malí koledníci přišli zazpívat, popřát
požehnaný rok a požádat o dobrovolný příspěvek. Výtěžek této
největší dobrovolnické akce v naší zemi, kterou již 19 let pořádá
Charita Česká republika, putuje na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v �sni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí.

 

LIFE SCIENCE FILM FESTIVAL TENTOKRÁT V OKOLÍ LETIŠTĚ

V sobotu 20. 1. byly v Úně�cích zahájeny ozvěny 7. ročníku
fes�valu dokumentárních filmů s téma�kou přírodních věd a
udržitelného rozvoje Life Science Film Fes�val, který proběl v
říjnu na České zemědělské univerzitě a který Le�ště Praha
finančně podpořilo. V rámci podpory bylo domluveno promítání
vybraných filmů v okolí le�ště. Zdarma shlédnout různé filmy se
zajímavým doprovodným programem bude možné na různých
místech až do června tohoto roku.

 

LETIŠTĚ PRAHA POMÁHÁ STAVĚT ŠKOLY V AFRICE

I díky podpoře Le�ště Praha stojí v Tum�cha v E�opii nová škola,
kterou postavila společnost Člověk v �sni. Do nové školy začne
chodit 500 dě�, které se budou střídat ve vyučování ve 2
směnách, ráno a odpoledne. Pro mnoho afrických dě� je
možnost chodit do školy splněným snem a zároveň šancí na lepší
budoucnost. Postavení školy je významnou událos� pro celou
místní komunitu, neboť vzdělání je základním předpokladem
rozvoje všude na světě.
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PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA PROSINEC - 2017

 

MONITORING HLUKU

 

 

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO DENNÍ A NOČNÍ
DOBU − PROSINEC 2017

Tyto měsíční hodnoty nelze porovnávat s hygienickými limity stanovenými v § 12 odst. (5) nařízení vlády 272/2011 Sb. Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku pro denní a noční dobu v každé lokalitě měření, které jsou porovnatelné s hygienickým limitem, budou k dispozici začátkem následujícího roku, po
vyhodnocení směrodatného leteckého provozu za celý rok. Více informací k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách: 

KLIKNĚTE ZDE PRO TISK

Telefon: +420 220 113 791
 E-mail: komunikace@prg.aero WWW: www.prg.aero

Pokud se chcete odhlásit z přijímání Newsletteru od Letište Praha, klikněte zde
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