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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 8. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) 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 úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 

 

Žádost: 

 

„Tak či tak, chci Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádat o 

a) kromě již v úvodu zmíněném plánu či výhledu podobných mnohaměsíčních výluk pro příští tři roky (tento výhled 

již jistě existuje) pro hlavní dráhu pražského letiště, a dále také o  

b) přehled již uskutečněných uzavírek hlavní letové dráhy za období 2010 - 2021.“. 
 

Poskytnutá informace: 

 

Ad k bodu a) Žádosti o informace  

 
V roce 2023 není naplánovaná žádná dlouhodobější uzavírka RWY 06/24 (tj. hlavní dráha). V roce 2023 až 2025 
je plánovaná jen běžná jarní a podzimní údržba RWY 06/24; tyto práce budou uskutečněny v rámci několika dní. 
 
V roce 2024–2025 je plánovaná výstavba křižovatky MUK Aviatická. Stavba této křižovatky si vyžádá omezení 
provozu na RWY 06/24. Doplňujeme, že přesný harmonogram prací není však ještě stanoven, ale daná uzavírka 
RWY 06/24 bude koordinována s uzavírkou RWY 06/24 za účelem provedení jarní/podzimní údržby, tzn. dané 
uzavírky RWY 06/24 proběhnou koordinovaně ve stejný termín. 

 
Ad k bodu b) Žádosti o informace 

Přehled již uskutečněných uzavírek hlavní letové dráhy za období 2010–2021 a i roku 2022 Vám poskytujeme 
v příloze tohoto dokumentu. 
 
S pozdravem 

Letiště Praha, a. s. 

Přílohy: 

 
1. Příloha č. 1 - Uzavírky RWY 06/24 v letech 2010 až 2022 


