
 

 

 

Dne/Date: 17. 8. 2018 
 

 

Věc: Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „povinný subjekt“) 

obdržela dne 3. srpna 2018 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). . V souladu 

s ust. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci 

včetně znění žádosti o její poskytnutí. 

 

Žádost: 

 

1. Provádí se kontinuální denní a noční měření hluku z letecké dopravy v lokalitě Suchdol pro tabulku “Denní 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T pro denní a noční dobu” a kde je umístěna měřicí stanice?  

 

2.  Kolik pohybů letadel se uskutečnilo  

 

a. od 6.00  do 22.00 hodin ve dnech 30., 31.7., 1. a 2.8.2018 (prosím uveďte zvlášť vzlety a přistání)   

na RWY 06/24 přes lokalitu Suchdol, 

 

b. od 22.00 do 6.00 hodin v noci 25. a 26.7.2018? 

 

Poskytnutá informace: 

 
Ad k otázce č. 1 
 

Kontinuální měření hluku povinný subjekt provádí; stacionární měřící stanice provádějící kontinuální měření hluku 

v městské části Praha - Suchdol je umístěna v ulici Bažantní. 
 
Ad k otázce č. 2a 
 

Počet pohybů letadel v požadovaných dnech, které se vyskytovaly přímo nad obydlenou částí Praha - Suchdol byl 

následující: 

 

Vzlety (RWY 06/24) 

 

  

Časové období Celkový počet vzletů 

30. 7. 2018 (6:00 – 22:00) 31 

31. 7. 2018 (6:00 – 22:00) 35 

1. 8. 2018 (6:00 – 22:00) 31 

2. 8. 2018 (6:00 – 22:00) 37 

 

 

Přistání (RWY 06/24) 



 

 

 

 

Časové období Celkový počet přistání 

30. 7. 2018 (6:00 – 22:00) - 

31. 7. 2018 (6:00 – 22:00) - 

1. 8. 2018 (6:00 – 22:00) - 

2. 8. 2018 (6:00 – 22:00) - 

 
 
Ad k otázce č. 2b 
 

Počet pohybů letadel v požadovaných dnech v blízkosti lokality Praha – Suchdol, ale mimo obydlenou část byl 

následující: 

 

Vzlety (RWY 06/24) 

 

  

Časové období Celkový počet vzletů 

22:00 (25. 7. 2018) – 6:00 (26. 7. 2018) 11 

 

 

Přistání (RWY 06/24) 

 

 

Časové období Celkový počet přistání 

22:00 (25. 7. 2018) – 6:00 (26. 7. 2018) 13 

 

Přímo nad obydlenou částí městské části Praha Suchdol se v noci z 25. na 26.7. nevyskytovala žádná letadla. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Letiště Praha, a. s 

 

 

 


