
 

 

Dne/Date: 27. 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“) 

obdržela dne 20. 5. 2020 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: 

 

„na základě výše uvedeného bychom chtěli rozšířit naší žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb. o informaci, kdo 

konkrétně byl zpracovatelem poslední platné verze hlukové mapy  

z roku 2014, protože na mapě je uveden jako zpracovatel pouze Letiště Praha bez bližšího označení konkrétního 

odpovědného zpracovatele případně toho, kdo prováděl a jakou metodou měření hluku. Při studiu hlukové mapy 

jsme zjistili, že k datu 2014, které je na mapě uvedeno, zpracovatel použil staré mapové podklady, které 

neodpovídají skutečnému stavu v roce 2014 podle údajů z katastru nemovitostí“. 

 

Poskytnutá informace: 

 

Povinný subjekt k otázce týkající se určení „zpracovatele poslední platné verze hlukové mapy“ uvádí, že Ochranné 

hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně (dále jen „OHP“) (OHP je dle názoru Povinného subjektu předmětem žádosti  

o informace), bylo od roku 1998 do roku 2004 postupně vyhlašováno, a to formou územích rozhodnutí. Daná územní 

rozhodnutí vydal Krajský úřad Středočeského kraje, stavební úřad města Hostivice (pro území Středočeského kraje) 

a Magistrát hl. m. Prahy (pro území hl. m. Prahy). Rozsah OHP vychází jednak z hlukové studie a rovněž odráží 

dohodu zúčastněných stan. Hranice OHP tak většinou vede po okrajích zástavby obcí a městských částí  

a významných územních celcích.  

 

K otázce týkající se „mapových podkladů“ Povinný subjekt sděluje, že podkladová mapa má pouze informační 

charakter, pro určování rozsahu OHP tudíž nemá jakoukoliv relevanci. V daném případě je relevantní pouze hranice 

OHP. Povinný subjekt při zjišťování, zda se určitý objekt či území nachází, či nenachází na území OHP, disponuje 

dostatečnými nástroji, které jsou na katastrální mapy navázané.  
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s. 


