
 

 

Dne/Date: 15. 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 9. 6. 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 

 

Přiletěl dne 6. 4. 2019 na letiště Václava Havla v Praze let č. QS 2509 z Marsa Alam do Prahy a pokud ano, v jakém 

čase? Jaký byl plánovaný odlet tohoto letu z letiště Marsa Alam? 

  

1. Přiletěl dne 7. 4. 2019 na letiště Václava Havla v Praze let č. QS 2509 z Marsa Alam do Prahy a pokud 

ano, v jakém čase? Jaký byl plánovaný odlet tohoto letu z letiště Marsa Alam?“. 

 

Poskytnutá informace 

 
K otázce č. 1 žádosti o informace 
 

Dle informací, které má Povinný subjekt k dispozici, nebyl přílet letu č. QS2509 z letiště Marsa Alam na letiště 

Václava Havla Praha naplánován na uvedený den, tj. 6. 4. 2019. 
 
K otázce č. 2 žádosti o informace 
 

Dle informací, které má Povinný subjekt k dispozici, byl odlet letu č. QS2509 z letiště Marsa Alam naplánován  

a rovněž uskutečněn dne 7. 4. 2019. Odlet daného letu z letiště Marsa Alam na Letiště Václava Havla Praha byl 

v čase 21:25 UTC (23:25LT) dne 7. 4. 2019; plánovaný čas příletu daného letu z letiště Marsa Alam na Letiště 

Václava Havla Praha byl 01:50 UTC (03:50LT); skutečný čas příletu letu z letiště Marsa Alam na Letiště Václava 

Havla Praha byl 01:52 UTC (03:52LT). 
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s 

 


