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METROPROJEKT Praha a.s. 
Ing. Vladana Čížková 
náměstí I. P. Pavlova 1786/2 
120 00 Praha 2 
 
 

V Praze dne 23. 8. 2018 
 
 
Číslo jednací: 0336/2018_MCPD/ZAST, 1114/2018_MCPD/ZAST 
 
 
Věc: Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby 
„Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100m, letiště Praha/Ruzyně“ 
 
 

MČ Praha – Ďáblice tímto na základě předložených žádostí ze dnů 31. 1. 2018 a 21. 5. 
2018 a dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100m“, vypracované 12/2017 Ing. 
Jiřím Úhelou konstatuje, že  
 
 

nesouhlasí s předmětným záměrem 
 
 

z důvodu rizika kumulace nepřiměřené hlukové zátěže v k. ú. Ďáblice. MČ stále 
více negativně zatěžují hlukové a emisní vlivy rychlostní komunikace Cínovecká, která stále 
nemá žádné hlukové odclonění od okolní obytné zástavby (v rozporu s technickými 
standardy), hlukové a emisní vlivy dálnice D7 (směr Teplice), hlukové a emisní vlivy dopravy 
směřující do obchodního centra Globus a do stále rostoucího OC Letňany (největší v ČR). 
Vedle aktivit letiště Ruzyně zasáhnou v brzké době MČ také komerční aktivity majitelů letišť 
Vodochody, Letňany a Kbely. 

 
Již v současné době jsou v Ďáblické a Chřibské ulici prokazatelně překračovány 

hlukové limity a vlastník komunikací (hl. m. Praha) stejně jako další správní orgány hl. m. 
Prahy se k řešení nastalé situace staví negativně. 
 

Další zvýšení hlukové zátěže výstavbou paralelní RWY bude pro občany naší MČ 
neakceptovatelné, už z tohoto hlediska, že již naplánované stavby dálničního obchvatu Prahy, 
stavba 519 Suchdol – Březiněves a stavba 520 Březiněves – Horní Počernice znamenají 
významný nárůst hluku. 

 



V příloze předložené dokumentace Ochranné hlukové pásmo není při vyznačení 
limitní sjednocené izofony 60 dB noc zohledněna (značně členitá) morfologie terénu a nelze 
tak konkrétně určit míru a rozsah zasažení území hlukem. 

 
Souhlas s předmětným záměrem podmiňujeme realizací účinných 

protihlukových opatření na komunikacích Ďáblická a Cínovecká ze strany hl. m Prahy. 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
        
         Ing. Mgr. Martin Tumpach 

          místostarosta 
    MČ Praha - Ďáblice 

 


