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Vit dopis a a:

Posuzováni vliv6 na tivotnf prostfedl podle zákona l. 100/2001 Sb., o posuzováni
vliv6 na f.ivotnf prostfedi a o zmfDf Dfkterých soavtsejfc(cb donli (zákoD
o poluzov'n( vliv6 Da tivotD( prostfedí), ve m~D( záko.. l. 93/2004 Sb. (d'le jen
"zákon") - rozeslAní a zvefelnìn( oosudku o vliVech zámfna Da tivotD( prostøedí

V&:

Ministerstvo životního prostøedí, jako pfislu!ný úøad ve smyslu § 21 písmo c) zákona,
Vám v souladu s § 9 odst. 7 zákona Z88Bj pot_dek o vUvecb -'-In "Panlelaf RWY
06R/1-4L, IetBtI Praha Rayar .. !hro'" p.~..ti ( dAle jen "po~j, jehožzpracování smluvn! zajistilo podle § 9 odst. ) zákona. .

Do~ 6ze8Df "Olp~ ccIky žM'-~ ve .wn~ § 16 odst. 3 zákona
neDrodIeul o zveøejnìní infonnace o posudku a o tom. kdy a kde je možn~ do posudku
nah1íkt, na úfednfch deskách a nejmén! j~ jedním v doièeDéli:i ~ obvyklým zp6sobem
(napøfklad v místním tisku, rozhlaSe apod.) souèasn! s upozornìním, že každý m6že zaslat své
písemné vyjádøení k posudku ve lh11t! do 30 dnù ode dne zvdejn!ní infOnDKe o posudku na
úøední desce Hlavního m&ta Prahy a S~oèeského kraje. DQba zvefejn!ní je dle ustanovení
§ 16 odst. 4 zákona nejménì 15 dnù. UroveA Utiae dot.' ~~a( ."OIprjya' celky
v .._Iadu . I 16 odst. 4 zákODa, aby elektroaicb. datovO8 .ebo e-maDovO8 zpmou
(kllterlna.spacko,,~1J'.C%), pHp. pfsemnl vyrozumiJy pffllulný And o dal vyvBeDI
iDfonaace o posudku D8 'ledaf desce, a to v co nejkratším možném teTnlínu.

Dále I'd'me dotèeDé 6zelDDf samOlpráVD' celky a dotUD' .prAvDI úlady ve
smyslu § 9 odst. 8 úkona o zuljaf VYi'dhDf k poa8db aejpcrl.diji do 30 daò od
zvefejnlnl informace o posudku na úfedDf dace HlaVDfho mllta Prahy a StfedHakého
kraje.

Do posudku lze také nahlédnout v InfonnaèDÍm systému EIA na internetových
stránkách CENlA, èeská inf~i 8&e1Jtur8 žiVotlÚho iX"~Q"lf a ua ~-~~.h Ministerstva
životního prostøedí <hnn://www.mR.c'lima), pod kódem mmm MZPO90.

rm_~
Okruh úèastnJkù procesu, uwMných v rozd/lovnJ1u tohoto dopisv, vychází Zl studiI

návrhu seznamu dotèených obci (viz. pfOolWl è. 1 uwdeM v MhDfIent«; zámlnI). KnIhem
o polom/rZI J 8 km a støedem ve stfedu leli.ftl j, vymutno I(%em( kler; mM, být ovln..n/n;
leteckým hluhm. za tou/o lvanJd je ~ IIJuh % l,teckJlkJ?OVOZU Y WleZlch ahl6fickiho
pozadí. V takto ~nl", úze",{ jsou */i1tOÒIIy tf; kot~e oblasti (A. B a C - viz. tab.
è. J na str. 3 pfilohy è. 2 dokwJt~ntQC' %ÓIIIlnI), kt~,; vyclrdzl J' hhIkovjch z6n a % ndvrhv
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ochranného hlu.toYl1lD pdsJna leti.ftl PI'aha R~ pro výhledoYý I,teckj provoz,
ZfrekNMD ~h trojeborill"., pøedbllltl ..J4~h 0I'gdIIy Hzelri /etowIKJ proYO%1l ~
JW'OW1Z l~ PNIWJ ~1IIl Q zpodllllnek bezpe68l ZDnIlJIjlclch minlmálni vliv hhIkII

z pi"vYOZllldiEPraha RJIZyni.
.

II KDleRDrlI ..4 IYOH oblast, bud je Y)'.9tavena hhIkJI z leteckého ~ o ekviWJJe.m
hIMinI aba~lWJ tlahI v --1kJbI L..,. D Y rOZWteZi 55 ai 70 dB Q WWBiiIIálIú hlDdi1fI
ahsticW'" ". (v ",." ft po~e vltlina hlUkových l«id1ostl spojených" plelely
letad~/) do 85 dB - jde o obltut ~nI dotc.renou hlukem .. souc.tasMho Q výlúl.dového
letecUM ~ Oblast j~ tvoøena obce",; IdIcIMi alespol astf kDt4ftl-dlllo., ÚZe18l
v 1IQYr.,.,WIIIém «~~ 1rhIkDw. pá.Jmu Q obcenù ldlclMi y IrQIIIcldr .rOIá.rnI/w)
ochra1J1llINJ hIukowho pdsma. Obc~ Q mbtskl c.rásti, 1fDC1táz~jlcl se ve vý.fe ~dené
obla.rtt, obdrll I"t/~podob u posudb.

2/.KDI~ B l"IOH oblafl, berá je vystavena Jù. z let«kiJKJ JB"OYO%V o ekvtvalenl1Ú
hlMinl aklLftickiho tlaku ".",.i dobI LA" D V ~ 45 al 60 dB Q 1IIDXi1IId1ni Jùadinl
abLftlckSho tlaku (v -nlmf "e pohybuj, vltlína hlukO'vých uddlO$ti spojených s plelety
letadel) " roZIJInf ~5 al 80 dB - jde o oblast dotù1WJu hIJIUJfI z oPaioWlných jJl.letli

In.-I pti SOJltl4l.. Q vjIa1edDYhll Idecklln JW'OWJ%JL 0bl4ft je t\JOhM' obc61ftI, 1Jf!u
klm jl6ll wde,., trati pro ~Dely tf otBety 1.,.1 aje ~-na YZddle1lOSlf 14 km od
stfedu IltUtl, obltist zahmujl t obce z územl mezi J 4 Q 18 km (",.zih1lll), odbId poc~l
opakDYa8 .rtfI1WJn1 M' hhIk z pøelcd letad6/ regUtn1wuM Leti.ftlm Pra1WJ a.s. Obce
Q 8Il.rt.f'- t'ásti, lICX~ld .re ve Y;ie II~ ob/QIti, obtHI bIJ' lUtùu.." _ba
eld1ronickliu podobupos IIdAv. Lis~ podoba po.rlldhl bud. obdnJ Q mú~ ~árt které obdrli pouze elektronlckml verzi posvdku, k di.rpozicllla pfis/Jl.fnI obci s rDZllfenDII

pti.roblN).l't{, nebo v _jb/itf' obci. 8 --~U ~ k8 J~ .. rozdIIovnibt IIwdcIIO, ú
obtHIlllf"-'-po8J bIIJNI.I' ...,. /

. .

JI Kate&Qril C tvofi oblast, která je vystavena jednotlivým. popf. ojedinllým pfelelùm letadel
s wbnJ ma/0II èetnosd výskytu Q jednotliH hlukoW t..ucyti j.rou v fódu akJIstickiho pozadi
nebo j~n WIirnlIlDd.. Do ebivalftni hI4ldiiry aJIa~ IlIIbI L.48f v lÍ%e.ù
letecký ~ pIisp/wf _1'ýII.arnl _ho rleplLrplwj vfbec. ObIAJt je tYOIe1KI obcemi
lellci1rli IIa zbytbJ vy-.z~né plochy. V kDI,gori; C budou obce Q-ùt.rW 44stt infor1l8Ovdnyo zQmIru ti1IIIo dopi.- Y rozdIlowáD j.rOll . uwdlny pod ~. .. ostQt1Ú

~r,á- celky". Li.rtbN podoba po.rl«ibl bIIde ti8IO obciM Q"""""ijIII ~em
k dispozici 1kI pli.rlll.fnl obci .r rozI(Ie1W)U pù.fobrro8tl, _ho v _jblllli obci, c.rl mlJ'tské
c.rásti, kde je dle rozdllovnfbl uwdeno, II obdrl' lisltnnou pociobupos IIdkIL

Ddle j.rov "rwdI~ pod ~-IflIfI ..1Ia tIidtMú", .N8fty ostIBIr1 ;Ú/JI.fIIÍ
orgány státnl SJN'dvy, ddle I ~kd ldnIieni Q .rmno~- celky, beré}ll dfive
o problematibJ tohotQ zámlruprojeviiy zájem 1)Ito subjekty budou.o zdmlru í"'o""ovdny
tlmto dopi.relll. /1
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