
 

 

 

Dne/Date: 11. 5. 2020 
 

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“).  

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: 

 

„žádáme o poskytnutí platné hlukové mapy a zdůvodnění proč osada Nové Středokluky  

v minulosti byla součástí OHP a proč v současné době není v OHP a tím se majitelé nemovitostí v osadě nemůžou 

účastnit programu Ventilace". 

 

Poskytnutá informace: 

 

Mapa s vyznačením aktuálně platného ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně je volně přístupná  

na internetových stránkách Povinného subjektu: 

https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/harmonika/soubory/lkpr-ohp_1.pdf 

 

Povinný subjekt dále uvádí, že Nové Středokluky do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně náleží. 

V daném případě je však nutné upozornit na skutečnost, že ne všichni majitelé rodinných domů a bytů, které se 

nacházejí v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně mají nárok na účast v programu „Ventilace“. 

Program „Ventilace“ je určen výhradně pro lokality, které jsou nejvíce zatížené hlukem z leteckého provozu, 

konkrétně městská část Přední Kopanina, obce Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz.  

 

Nové Středokluky mezi nejzatíženější lokality hlukem z leteckého provozu nepatří; z tohoto důvodu se majitelé 

rodinných domů a bytů nemohou účastnit tohoto programu. Stejně tak  se do programu nemohou přihlásit majitelé 

rodinných domů a bytů z dalších lokalit náležejících do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně, které 

jsou méně dotčené hlukem z leteckého provozu; konkrétně obce Hostouň, Dobrovíz, Tuchoměřice, a dále městské 

části Praha - Řepy, Praha - Ruzyně a Liboc (Na Padesátníku). 

 

Nad výše uvedené si Povinný subjekt dovoluje uvést, že program „Ventilace“ je dobrovolným opatřením 

provozovatele letiště Praha/Ruzyně, tj. Povinného subjektu, a jak vyplývá i z veřejně dostupných podmínek 

programu, na poskytnutí příspěvku z tohoto programu není právní nárok. 
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s. 

https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/harmonika/soubory/lkpr-ohp_1.pdf

