
 

 

 

Dne/Date: 28. 8. 2019 
 

 
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, 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 12. 8. 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:  

 

„Prosím, poskytněte mi nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl obhájit vybudování nové runwaye. 

Prosím, zajistěte, že bude obsahovat co možná nejdetailnější analýzy dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava, 

geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní 

předpoklady  (např. projekty pro budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt klimatických změn, atd.). Pokud tyto 

informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě jazykové verze  

- českou i anglickou.“ 

 

Poskytnutá informace.  

 
Kompletní dokumentace popisující záměr vybudování nové runwaye tzv. „paralelní dráhy“ a její vliv na všechny 
složky životního prostředí je obsažen v tomto dokumentu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP090. Tento 
dokument obsahuje i všechny vstupní údaje k záměru, statistiky, prognózy, problematika hluku a ostatních emisí, 
dopravy, vyvolané zátěže na obyvatele, atd. K dispozici jsou zde i dosud vydaná stanoviska ze strany Ministerstva 
životního prostředí s podmínkami pro přípravu, realizaci a provozování paralelní dráhy.  

 
Další informace týkající vybudování paralelní dráhy, jakož i technické parametry této dráhy naleznete  
na internetových stránkách  https://www.prg.aero/paralelni-draha. 
 
Kompletní statistiky odbavených cestujících jsou uvedeny v tomto dokumentu: https://www.prg.aero/prague-airport-
traffic-reports. 
 
Výše uvedené dokumenty a informace jsou k dispozici pouze v českém jazyce. 
 

S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s 

 

https://www.prg.aero/paralelni-draha

