
 

 

Dne/Date: 19. 6. 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 7. 6. 2020 žádost o poskytnutí informací1 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 

 

„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. Ve své odpovědi uvádíte, že OHP bylo od roku 1998 do roku 2004 postupně vyhlašováno, 

a to formou územních rozhodnutí. My jsme se však ptali na verzi z roku 2014, kterou má Letiště Praha zveřejněnou 

na svých současných webových stránkách a Letiště Praha je uvedeno jako zpracovatel. Dále uvádíte, že daná 

územní rozhodnutí vydal Krajský úřad Středočeského kraje, stavební úřad Hostivice pro území Středočeského 

kraje, ale už neuvádíte konkrétní čísla jednací těchto územních rozhodnutí, ze kterých bylo vycházeno při tvorbě 

hlukové mapy. Rovněž neuvádíte bližší určení hlukové studie, ze které byla mapa OHP zpracována. Ve své 

odpovědi rovněž uvádíte, "že podkladová mapa má pouze informační charakter, pro určování rozsahu OHP tudíž 

nemá jakoukoliv relevanci. V daném případě je relevantní pouze hranice OHP." Podle mého názoru si uvedené dvě 

věty odporují, protože hranice OHP by měly být přesně vkresleny do podkladové mapy a hlavně vést po okrajích 

zástavby obcí a zahrnovat územní celky, jak správně uvádíte v předešlém odstavci. Například v naší osadě Nové 

Středokluky nejsou v hlukovém pásmu zahrnuty čísla popisná 321, 324, 336 a 401, která tvoří okraj zástavby osady 

a jeden územní celek v osadě. Je-li na Vašich webových stránkách zveřejněna hluková mapa, která má pouze 

informativní charakter, tak žádám o zaslání kopie přesné hlukové mapy a žádám o sdělení jakými dostatečnými 

nástroji, které jsou na katastrální mapy návazné, disponujete.“ 

 

Poskytnutá informace 

 
Mapa ochranného hlukového pásma (dále jen „OHP“) zveřejněná na internetových stránkách Povinného subjektu, 
znázorňuje současně platné OHP, které bylo vyhlašováno od roku 1998 do roku 2004. V roce 2014 byla zpracována 
pouze verze s doplňujícími informacemi. Průběh hranic OHP (zóny A i zóny B), který se neměnil, byl podložen 
aktuální mapou včetně vykreslení a pojmenování dotčených katastrálních území; neboli podkladová mapa se  
v čase mění, ale průběh hranice OHP je neměnný. Publikovaná mapa tedy obsahuje přesnou a platnou hranici 
OHP.  
 
Pro přesné vyhodnocování disponuje Povinný subjekt geografickým informačním systémem, který pracuje  
s databází RUIAN, kterou poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální.  
Příslušné územní rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu na katastrálním území Středokluky, jehož přílohou má 
být situační výkres se zákresem OHP v měřítku 1:2.880, vydal stavební úřad města Hostivice pod č. j. 5551/02.  
 

                                                      
1 Žádost o poskytnutí informací za dne 7. 6. 2020 věcně navazuje na žádost o poskytnutí informací podanou Žadatelem dne 20. 5. 2020. 



 

 

Návrh OHP vychází z hlukové studie zpracované fy TECHSON: Hluk v okolí letiště PRAHA RUZYNĚ část I a část 
II z roku 1996. Nicméně je potřeba uvést, že konečný návrh a podoba OHP byl výsledkem opakovaného projednání 
s dotčenými orgány státní správy, příslušné hygienické stanice a samosprávy. 
 
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s. 


