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Městský soud v Praze 
Hybernská 18 

111 21 Praha 1 

datovou schránkou 

V Jílovém u Prahy, dne 2. října 2015 

Navrhovatelé: 
 

 a. městská část Praha Dolní-Chabry 
se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 

zast. starostou městské části Miroslavem Malinou, IČ: 00231274 

 b. městská část Praha-Ďáblice 
se sídlem Květnová čp. 553/52, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 

zast. starostou městské části Ing. Milošem Růžičkou, IČ: 00231266 

 c. městská část Praha-Lysolaje 
se sídlem Kovárenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje 

zast. starostou městské části Ing. Petrem Hlubučkem, IČ: 00231207 

 d. městská část Praha-Nebušice 
se sídlem Nebušická 128, 164 00 Praha 6 

zast. starostou městské části Ing. Viktorem Komárkem, IČ: 49624539 

 e. městská část Praha-Suchdol  
  se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  

  zast. starostou městské části Ing. Petrem Hejlem, IČ: 00231231 

 f. Geologický ústav AV ČR, v.v.i., 
 se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje 

 zast. ředitelem prof. RNDr. Pavlem Bosákem, DrSc., IČ 67985831 

 g. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.,  
 se sídlem Rozvojová 263, 165 00 Praha-Lysolaje 

 zast. ředitelem  RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., IČ: 61389030  

 h. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.,  
 se sídlem Chaberská 57, 182 51 Praha 8-Kobylisy,  

 zast. ředitelem Prof. Ing. Jiřím Homolou, DSc., IČ: 67985882  

 i. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.  
se sídlem Rozvojová 135, 165 02 Praha-Lysolaje 

zast. ředitelem Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc, DSc, IČ: 67985858  

 j. Eva Konečná 
bytem Nad Pramenem 289/2a, 165 00 Praha-Lysolaje 

 k. Ing. Václav Vik 
bytem K Roztokům 82/7, 165 00 Praha-Suchdol 

 

právně zastoupeni  

  

JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D. 
advokátem společnosti AK Dohnal & Bernard, s.r.o. 

se sídlem Příběnická 1908, 390 01 Tábor 
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IDDS: 2j5wqrg 

 

Odpůrce 

hlavní město Praha 
odbor územního rozvoje 

Jungmannova 29 

111 21 Praha 1 

 

Osoba zúčastněná na řízení 
Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, IČO: 28244532 

Správa Letiště Praha, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, IČO: 62413376 

 

Návrh na zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního 

rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1 ze dne 1. 10. 2014 

 

 

Přílohy           

- 11x plná moc 

- navržené listinné důkazy dle textu 

  

 Soudní poplatek bude uhrazen po výzvě soudu převodem z účtu 
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I. Skutkový stav 

 Dne 11. 9. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 41/1 Aktualizaci   

č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „ZÚR“). Zásady byly vydány jako 

opatření obecné povahy č. 43/2014, které nabylo účinnosti dne 1. 10. 2014 (dále jen „OOP“). 

 Navrhovatelé tvrdí, že napadené OOP není v souladu se zákonem a že nebylo vydáno 

zákonem stanoveným způsobem.  

Důvody nesouhlasu navrhovatelů s napadeným OOP se vztahují ke:  

- koridoru a ploše dopravy letiště Praha-Ruzyně (dále jen „letiště“), jehož 

podstatnou součástí má být i plánovaná stavba Nová paralelní vzletová a přistávací dráha 

(VPD), vzletové a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně (dále jen „paralelní dráha“) 

upravené v oddílu 5.3.1.   

- vymezené oblasti zasažené provozem letiště - SL/1 upravené v oddílu 4.4.1. 

II. K podmínkám přípustnosti návrhu  

K pravomoci soudu rozhodovat o návrhu  

Podle ust. § 36 odst. 4 stavebního zákona se zásady územního rozvoje (včetně jejich 

aktualizace) vydávají jako opatření obecné povahy. Za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) 

a ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) je tedy 

ZÚR vydané jako opatření obecné povahy oprávněn a povinen přezkoumat příslušný krajský 

soud. 

K aktivní legitimaci navrhovatelů  

 a. městská část Praha-Dolní Chabry 

 b. městská část Praha-Ďáblice 

 c. městská část Praha-Lysolaje 

 d. městská část Praha-Nebušice 

 e. městská část Praha-Suchdol 

Navrhovatelé a) – e) jsou městské částí hl. m. Prahy vymezené podle § 3 odst. 1 zák. č. 

131/2000 Sb., o hl. m. Praze (dále jen „ZHMP“) ve spojení s § 1 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále jen „Statut“). 

Podle § 3 odst. 2 ZHMP městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v 

právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Z toho je 

zřejmé, že městské části hl. m. Prahy jsou nositeli práv a povinností a to v rozsahu 

stanoveném zákonem a Statutem.  

Podle § 25b odst. 2 a 4 Statutu mohou městské části připomínkovat návrh zásad 

územního rozvoje hl. m. Prahy ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání a poté nejpozději 
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při veřejném projednání návrhu.  

Navrhovatelé konstatují, že v důsledku rozšíření provozu letiště po realizaci paralelní 

dráhy by byla bezprostředně ohrožena kvalita života na území městských částí a došlo by ke 

zhoršení životního prostředí občanů obce. Oblast SL/1 vymezená jako území s negativními 

vlivy provozu letiště zasahuje na území městských částí a v rámci oblasti SL/1 je v AZUR 

doporučováno zřízení ochranných hlukových pásem, kde se předpokládá překročení 

hygienických hlukových limitů a to i ve stávajících zastavěných obytných územích, která jsou 

ve všech minulých a i ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy vymezena 

pro bytovou funkci bez omezení.  

Podle § 2 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je městská část povinna 

pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů 

chrání též veřejný zájem. Úkolem městské části je spravování záležitostí, které jsou v zájmu 

městské části a jejích občanů.  

Navrhovatelé a) - e) jsou přesvědčeni, že jsou ve smyslu § 101a odst. 1 s.ř.s. 

legitimováni k podání tohoto návrhu. Tento jeho závěr potvrzují rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 30. 10. 2008, č.j. 9 Ao 2/2008 – 62, ze dne 7. 1. 2010, č.j. 9 Ao 

4/2009 – 111 a ze dne č.j. 8 Ao 2/2010 – 644. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve 

svém rozsudku ze dne 11. 6. 2013 č.j. 3 Ao 9/2011 – 219 uvádí: „Městská část hlavního města 

Prahy je způsobilá podat návrh na zrušení územního plánu hlavního města Prahy nebo jeho 

části (§ 101a s. ř. s.).“ 

Navrhovatelé uplatnili v průběhu pořizování ZÚR připomínky v zákonných lhůtách, 

ve kterých vyjádřili zejména nesouhlas s vymezením oblasti SL/1 a upozorňovali na negativní 

dopady provozu letiště a na nedostatky ve VVURÚ. 

 f. Ústav experimentální botaniky AV ČR  

 g. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR  

 h. Ústav chemických procesů AV ČR 

 i. Geologický ústav AV ČR 

Navrhovatelé f) – i) jsou veřejné výzkumné instituce zřízené dle zákona č. 341/2005 

Sb. o veřejných výzkumných institucích a jejich hlavním předmětem činnosti je výzkum, 

včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a 

inovací.  

Navrhovatel f) je vlastníkem budovy č.p. 263, která je součástí pozemku par. č. 

513/97, v k.ú. Lysolaje, zapsáno na LV č. 437 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní 

město Prahu. 

Navrhovatel g) je vlastníkem budovy č.p. 264, která je součástí pozemku par. č. 

513/95, v k.ú. Lysolaje, zapsáno na LV č. 413 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní 

město Prahu. 
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Navrhovatel h) je vlastníkem budovy č.p. 135, která je součástí pozemku par. č. 

513/23, v k.ú. Lysolaje, zapsáno na LV č. 850 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní 

město Prahu. 

Navrhovatel i) je vlastníkem budovy č.p. 305, která je součástí pozemku par. č. 

513/93, v k.ú. Lysolaje, zapsáno na LV č. 850 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní 

město Prahu. 

Navrhovatelé vlastní a užívají nemovitosti k činnostem, pro které byli zřízeni. 

Konkrétně v oblasti SL/1 zasažené hlukem z leteckého provozu na paralelní dráze v areálu 

Akademie věd České republiky vlastní a užívají budovy, ve kterých provádí svoji výzkumnou 

činnost. V budovách jsou umístěny laboratoře a další podpůrná pracoviště (skleníky, 

kultivační místnosti, místnosti s vědeckými přístroji, pracovny, apod.), která jsou dlouhodobě 

budována a využívána pro výzkumnou činnost za podpory ze zdrojů státního rozpočtu včetně 

grantů udělených tuzemskými poskytovateli i EU a dalších zahraničních zdrojů. Jedná se 

např. o nesmírně citlivé zobrazovací a analytické techniky na přístrojích v ceně mnoha 

miliónů Kč, které mohou být významně narušeny až znemožněny vibracemi a také změnou 

koncentrace aerosolů v ovzduší.  Jsou zde dále umístěny unikátní soubory zařízení pro 

výzkum přípravy a charakterizace optických vláken pro telekomunikace a senzory pro 

lékařství, potravinářství, ochranu životního prostředí, která vyžadují  přesnost na úrovni 

jednotek mikrometrů a jsou citlivá na změny v okolí jako např. úroveň vibrací. Na 

pracovištích navrhovatelů probíhá i výuka pregraduálních a postgraduálních studentů 

vysokých škol přírodovědných, technických a zemědělských směrů, a hluk způsobený letadly 

by výuku do značné míry zkomplikoval. Dále je zde prováděn výzkum a vývoj ve spolupráci 

s řadou tuzemských, evropských a světových vědeckovýzkumných pracovišť.  

Navrhovatelé svou hlavní činností zajišťují výzkum podporovaný zejména z veřejných 

prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem 

Evropské unie. Pro plnění těchto úkolů jsou povinni vytvářet podmínky. Vzhledem 

k některým uvedeným úkolům jsou dokonce zavázáni k tomu, aby přímo vstupovali do 

společenských a právních procesů, např. do procesu územního plánování. V napadeném 

opatření obecné povahy vymezená paralelní dráha by především svými hlukovými dopady, 

ale také zvýšenou koncentrací aerosolů v ovzduší a vibracemi bezprostředně negativně 

ovlivnila možnosti navrhovatelů plnit povinnosti dané zákonem o veřejně výzkumných 

institucích a nepřiměřeně omezila jejich vlastnická práva k výše specifikovaným 

nemovitostem. 

Navrhovatelé se především obávají negativních vlivů leteckého provozu (hluk, vibrace 

a aerosoly) na svou výzkumnou a pedagogickou činnost, omezení nakládání s majetkem, 

omezení možnosti rozšiřování budov ústavu, a omezení či znemožnění provádění 

experimentů, budoucího provozu výzkumných přístrojů a kultivačních zařízení. V neposlední 

řadě se obává i znehodnocení již vynaložených investic z tuzemských i zahraničních zdrojů. 

Ve vlastnictví a užívání navrhovatelů jsou budovy s laboratořemi a experimentálními 

pracovišti, které jsou dle § 30 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

chráněné před imisemi hluku. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb. jsou navrhovatelé 

povinni majetek užívat k plnění úkolů ve výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační 
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činnosti. Výstavba paralelní dráhy, letecký provoz na ní a související zřízení ochranného 

hlukového pásma by značně zkomplikovalo další výstavbu a rozvoj areálů. Navrhovatelé jsou 

přesvědčeni, že povinnosti vyplývající ze zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích by nemohli v celém rozsahu dostát, pokud by došlo k realizaci paralelní dráhy, a to 

právě z důvodu nadlimitní hlukové zátěže způsobené leteckým provozem na paralelní dráze a 

dále z důvodů zvýšených vibrací a dalších vlivů způsobených leteckým provozem na paralelní 

dráze v průběhu startovacích a přistávacích manévrů letadel. 

Nadlimitní hluková zátěž a případné vibrace i zvýšená koncentrace aerosolů 

způsobené leteckým provozem na paralelní dráze bude mít dopad na rozvoj ústavů, způsobí 

nemožnost provádět výzkumnou a experimentální činnost v daném rozsahu a způsobí snížení 

kvality prostředí na pracovištích ústavů, což bude mít zásadní vliv na plnění funkcí 

navrhovatelů v souladu se zákonem č.341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích. 

Vymezením paralelní dráhy v napadeném opatření obecné povahy se navrhovatel cítí být 

dotčen.  

Z těchto důvodů dovozují navrhovatelé svoji aktivní legitimaci k podání této žaloby. 

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že jsou ve smyslu § 101a odst. 1 s.ř.s. legitimováni k podání 

tohoto návrhu. 

 j. Eva Konečná  

 k. Ing. Václav Vik 

Navrhovatelé j), k) jsou fyzické osoby trvale bydlící v oblasti SL/1 vymezené 

napadeným OOP a spoluvlastní v této oblasti obytné domy.  

Navrhovatel j) má ve společném jmění manželů stavbu č.p. 289, která je součástí 

pozemku par. č. 410/3 , v k.ú. Lysolaje, zapsáno na LV č. 733 vedeném u Katastrálního úřadu 

pro hlavní město Prahu.   

 Navrhovatel k) je spoluvlastníkem nemovitosti čp. 82, která je součástí pozemku 

parc.č. 512, a pozemků parc. č. 512 a 513, k.ú. Suchdol, zapsáno na LV č. 517 vedeném 

u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. 

 Nemovitosti navrhovatelů j) – k) se nachází v oblasti SL/1, kde se předpokládá 

zvýšený letecký hluk a další negativní vlivy leteckého provozu.  

Realizace předmětu napadeného opatření obecné povahy, spočívající v rozšíření a 

úpravách dráhového systému letiště včetně výstavby paralelní dráhy, by znamenala zásah do 

vlastnického práva navrhovatelů k jejich výše uvedeným nemovitostem, jakož i do jejich 

práva na ochranu soukromí, zdraví a na příznivé životní prostředí, a to zejména z důvodů 

uvedených v návrhu. Mimo to již samotné schválení napadeného opatření obecné povahy 

způsobuje výrazný pokles tržní hodnoty uvedených nemovitostí v důsledku vymezení oblasti 

SL/1 v OOP a s doporučením na vyhlášení ochranného hlukového pásma. 

Navrhovatelé řádně uplatnili své písemné připomínky k návrhu napadeného opatření 

obecné povahy. V připomínkách zejména požadovali: 
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- nerozšiřovat oblast SL/ 1 a následné ochranné hlukové pásmo na obydlená území, 

- provést řádné vymezení rozšířeného letiště z hlediska reálných potřeb,  

- zvážit jiné varianty řešení případného nedostatku přepravních kapacit a jiné varianty 

uspořádání provozu  

- řádně zdůvodnit zvyšování kapacity letiště vzhledem k ohrožení zdraví obyvatel v 

okolí letiště  

K připomínkám navrhovatelů nebylo v napadeném OOP přihlédnuto a nebyly řádně 

vypořádány. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2010, č.j. 1 Ao 5/2010 - 

169, se návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části může domáhat a je tedy 

aktivně procesně legitimován i jen jeden ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti. 

Navrhovatel ve smyslu ust. § 101a odst. 1 s.ř.s. tvrdí, že byl opatřením obecné povahy 

vydaného odpůrcem, v části vymezující letiště a zejména oblast SL/1, zkrácen na svých 

právech. Z těchto důvodů dovozují navrhovatelé svoji aktivní legitimaci k podání této žaloby. 

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že jsou ve smyslu § 101a odst. 1 s.ř.s. legitimováni k podání 

tohoto návrhu. 

Navržené důkazy: 
- výpisy z katastru nemovitostí 

III. Důvody návrhu 

Navrhovatelé tvrdí, že napadené opatření obecné povahy není v souladu se zákonem a 

že nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem. Důvody nesouhlasu navrhovatelů s 

napadeným OOP se vztahují ke koridoru a ploše dopravy letiště a k vymezené oblasti 

zasažené provozem letiště - SL/1. 

Navrhovatelé tvrdí, že níže uvedenými nezákonnostmi byli zkráceni na svém 

vlastnickém právu (včetně možnosti s ním nakládat a výrazného poklesu ceny nemovitostí) a 

na svých právech na příznivé životní prostředí a ochranu zdraví. Navrhovatelé rovněž tvrdí, že 

došlo k zásahu do jejich práva na spravedlivý proces a že rozhodování o přijetí napadeného 

OOP bylo ovlivněno nesprávnými podklady. Navrhovatelé a), b), c), d), e) tvrdí, že byli navíc 

zkráceni na právu na samosprávu.  

Úvodem k věcným důvodům navrhovatelé uvádí: Navrhovatelé, kromě dvou 

fyzických osob, pět pražských městských částí a čtyři ústavy, jsou si vědomi odpovědnosti 

zastupitelů hl. města Prahy, kteří jako "krajští" zastupitelé, při schvalování AZÚR deklarovali 

svoji politickou vůli při umísťování nadmístních koridorů dopravních staveb a ploch do území 

hl.m. Prahy.  

Návrh na zrušení části opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje 

hl. m. Prahy Aktualizace č. 1 ze dne 1. 10. 2014 však popisuje v 16 základních bodech 

nezákonnosti, ke kterým dle navrhovatelů během projednávání AZÚR došlo. Proto se obrací 
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na správní soud, aby prověřil míru závažnosti jednotlivých pochybení, zda došlo k porušení 

zákona v nezanedbatelné míře, resp. v intenzitě zpochybňující zákonnost posuzovaného řízení 

o AZÚR jako celku. 

Výrok AZÚR byl podstatně upraven po veřejném projednání (oblasti zasažené 

provozem letiště SL/1) bez opakování veřejného projednání. Aktualizace zásad územního 

rozvoje vychází z dnes již zcela nereálných prognóz rozvoje letecké dopravy (počet pohybů 

od roku 2008 klesá, AZÚR přesto předpokládá potřebu téměř dvojnásobné kapacity v roce 

2020), což je v rozporu také se Zprávou o uplatňování zásad územního rozvoje. AZÚR jako 

nulovou variantu označuje stav, ke kterému by bylo nezbytné změnit územně plánovací 

dokumentaci i ochranná hluková pásma. Nereálná prognóza vývoje a nesprávné vymezení 

nulové varianty pak vede k věcně nesprávnému hodnocení vlivů. V rámci hodnocení vlivů 

pak nejsou hodnoceny všechny kumulativní a synergické vlivy, na což upozorňovalo i 

nesouhlasné stanovisko Hygienické stanice HMP, které bylo vypořádáno nezákonným 

způsobem. Navrhovatelé proto tvrdí, že AZÚR je v rozporu s principem proporcionality, když 

neplánuje záměry v nejšetrnějších variantách s nejmenším možným zásahem do práv 

navrhovatelů a dalších osob. 

Navrhovatelé dále zdůrazňují, že extrémně rozsáhlá dokumentace AZÚR se všemi 

přílohami, ve které jsou často uvedeny dlouhé shodné pasáže, vedla k znepřehlednění celého 

řízení.  

S ohledem na výše uvedené nezákonnosti a vady dokumentace navrhovatelé tvrdí, že 

zastupitelům i veřejnosti byly předloženy nesprávné, neobjektivní a účelové podklady pro 

jejich zásadní politické rozhodnutí.  

Navrhovatelé dále uvádějí tyto konkrétní důvody pro zrušení napadeného OOP:  

1. Závažná pochybení v procesu přijímání AZÚR 

a) Změna AZÚR po veřejném projednání 

Výrok AZÚR byl mezi veřejným projednáním a schválením AZÚR změněn. 

Konkrétně se jedná o výrok oddíl 4.4.1. (vymezení oblasti SL/1). Text v roce 2012 předložený 

ke společnému jednání a uváděný v návrhu výroku OOP až do fáze veřejného projednání v 

prosinci 2013: 

 

229. Oddíly 4.4.1 a 4.4.2 včetně nadpisů znějí: 

„4.4.1. Ruzyně (SL/1) 

Poloha ve městě: Severozápadní okraj Prahy na území MČ Praha 6, Praha-Nebušice, Praha-

Suchdol, Praha 17, Praha-Přední Kopanina, Praha 8, Praha-Dolní Chabry, Praha- 

Březiněves. Zasahuje do katastrálních území: Ruzyně, Řepy, Liboc, Nebušice, Přední 

Kopanina, Lysolaje, Suchdol, Sedlec, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves. Důvody 

vymezení: Území vymezené izofonou LAeq 55 dB z leteckého provozu letiště Praha- Ruzyně po 

rozšíření dráhového systému o paralelní dráhu v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 
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úkolem L1. Předpokládané rozšíření letiště má negativní dopady na stávající využití a 

omezuje rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené oblasti. 

  Text v roce 2014 předložený ke schválení po vyhovění námitce oprávněného 

investora: 

238. Oddíly 4.4.1 a 4.4.2 včetně nadpisů znějí: 

„4.4.1. Ruzyně (SL/1) 

Poloha ve městě: Severozápadní okraj Prahy na území MČ Praha 6, Praha-Nebušice, Praha-

Suchdol, Praha 17, Praha-Přední Kopanina, Praha 8, Praha-Dolní Chabry, Praha- 

Březiněves. Zasahuje do katastrálních území: Ruzyně, Řepy, Liboc, Nebušice, Přední 

Kopanina, Lysolaje, Suchdol, Sedlec, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves. Důvody 

vymezení: Území vymezené obalovou křivkou denní izofony LAeq -D = 55 dB a noční izofony 

LAeq-N = 45 dB z leteckého provozu letiště Praha-Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) po 

rozšíření dráhového systému o paralelní dráhu v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 

úkolem L1. Předpokládané rozšíření letiště může mít negativní dopady na stávající využití a 

může omezit rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené oblasti. 

Vzhledem k omezené podrobnosti příslušných výkresů (1: 100 000) a absenci popisu 

ve výkresech je uvedený popis zásadní pro vymezení oblasti SL/1. Ze zobrazení pouhých 

částí oblasti nelze vyvodit žádný další závěr, stejně jako nelze definici oblasti upřesnit z 

barevných hlukových map v akustické studii. Výkres je navíc omezen hranicemi hlavního 

města. Uvedená textace výroku je tak jediným vymezením oblasti SL/1.  

Původní text deklaroval oblast SL/1 jako oblast ohraničenou izofonou Laeq = 55 dB 

pro hladinu denního hluku, což bylo s ohledem na deklarované omezení nočního provozu 

proti současnému stavu logické. Rozšiřování oblasti SL/1 z důvodů nočního hluku je zcela 

nelogické, nesprávné a není pro tento postup důvod.  

Veřejnost ani MČ neměly možnost změnu ve výrokové části připomínkovat. Změna ve 

výrokové části byla provedena „na poslední chvíli“, pouze na základě námitky oprávněného 

investora, až po veřejném projednání, bez upozornění dotčených městských částí a bez 

projednání s veřejností. Provedená změna přitom fakticky podstatně mění rozsah 

vymezené oblasti SL/1 oproti původnímu znění, a to tak, že popis tuto oblast zvětšuje. 

Vymezení oblasti není řádně odůvodněno, obsahem důvodů vymezení je pouze 

vymezení oblasti a nikoliv již jeho odůvodnění. 

Navrhovatelé tvrdí, že se jedná o podstatnou úpravu návrhu zásad územního rozvoje a 

odpůrce měl postupovat dle ustavení § 39 odst. 5 stavebního zákona, tj. konat opakované 

veřejné projednání a vyžádat si stanovisko Ministerstva životního prostředí.  

b) Novelizace stavebního zákona 

Dne 4. 11. 2011 schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 10/77 Zprávu 

o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, která je impulsem pro zahájení procesu 

aktualizace (změny) této územně plánovací dokumentace. V červenci 2012 se konalo společné 
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jednání k návrhu AZUR a k němu zpracovanému vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území (dále „VVURÚ“), přičemž dotčené orgány, sousední Středočeský kraj a městské části 

hl.m. Prahy mohly uplatnit svá stanoviska a připomínky k návrhu napadeného OOP a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území do 27. 8. 2012. 

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé související zákony. Tento zákon přinesl určité změny i do procesu 

pořizování aktualizací zásad územního rozvoje. 

Magistrát hl. m. Prahy oznámil v březnu 2013 veřejnou vyhláškou a jednotlivě 

městským částem a dotčeným orgánům zveřejnění návrhu napadeného OOP a zahájení 

projednávání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Tento požadavek stanoví § 37 

odst. 4 stavebního zákona ve znění zákona č. 350/2012 Sb. Pořizovatel AZUR se zjevně 

rozhodl postupovat podle novelizovaného znění stavebního zákona, účinného od 1. 1. 2013.  

Zatímco veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek jak k návrhu napadeného 

OOP, tak vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 37 odst. 4), městské části, subjekty 

vyjmenované v odst. 6 novelizovaného znění § 37 a další dotčené orgány byly vyzvány k 

podávání připomínek a vyjádření pouze k VVURÚ, a to z důvodu cit.: „Upozorňujeme Vás, 

že k aktualizaci č. 1 ZUR HMP jste již uplatnili svá stanoviska a připomínky při společném 

jednání, která zůstávají v platnosti, a z důvodu výše uvedené novely stavebního zákona se 

s Vámi projedná pouze VVURÚ ZUR HMP. Zveřejnění vlastní aktualizace č. 1 ZUR HMP se 

týká pouze veřejnosti.“ 

Navrhovatelé tvrdí, že tento postup byl nezákonný. Při pořizování návrhu AZUR HMP 

mělo být při činnosti společné projednání postupováno podle znění stavebního zákona, 

účinného do konce roku 2012, nikoliv podle znění stavebního zákona daného zákonem č. 

350/2012 Sb. Viz bod 7 přechodných ustanovení zavedených zákonem č. 350/2012 Sb.: 

„Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace nebo její aktualizace či změny, neuvedené v bodě 6, které byly započaty a 

neukončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a posuzují podle 

dosavadních právních předpisů; to neplatí pro vymezení předkupního práva v územním plánu 

nebo regulačním plánu.“ 

Rozhodnutí postupovat dle novelizovaného stavebního zákona odpůrce zdůvodňuje 

(např. v Příloze č. 5 - Vypořádání připomínek na str. 710) postupem podle Metodické 

pomůcky: Přechodná ustanovení – územní plán (veřejně dostupná zde: 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/Prechodna-

ustanoveni-%E2%80%93-uzemni-plan ). Metodická pomůcka se přitom vztahuje výslovně 

pouze na územní plány a nikoliv i na zásady územního rozvoje. O tom svědčí nejen popis na 

webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj „Tato metodická pomůcka napomůže 

pořizovatelům územních plánů upravit proces pořizování podle stavebního zákona ve znění 

novely stavebního zákona, účinné od 1.1.2013.“, ale i samotný text metodické pomůcky, který 

odkazuje pouze na ustanovení stavebního zákona související s územním plánem. 

Navrhovatelé proto tvrdí, že odpůrce použitím metodiky nesprávně určil rozmezí 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/Prechodna-ustanoveni-–-uzemni-plan
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/Prechodna-ustanoveni-–-uzemni-plan
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/Prechodna-ustanoveni-–-uzemni-plan
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v činnostech, které se vedou dle stavebního zákona před novelizací a po novelizaci. Proces 

přípravy zásad územního rozvoje a územního plánu je v některých detailech odlišný a 

metodiku tedy nebylo možné tímto způsobem použít.  

Navrhovatelé dále upozorňují na zjevné nejasnosti kolem opakovaného projednání 

upraveného vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje území ze dne 19. 4. 2013. V této fázi 

došlo směrem k veřejnosti, městským částem a k dotčeným orgánům, k výrazné 

nesrozumitelnosti a nepřehlednosti celého procesu pořizování AZÚR. Nedatovaná „VEŘEJNÁ 

VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 a projednání vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy“ vyvěšená na 

úřední desce MHMP od 3. 4. 2013 do 20. 5. 2013 bez jasných odkazů na přesná ustanovení 

stavebního zákona, spojila několik úkonů pořizování AZÚR dohromady a způsobila tak 

nerovnost dotčených subjektů v uplatňování jejich práv.  

První odstavec vyhlášky s odkazem na § 37 stavebního zákona oznamuje „zveřejnění 

návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR HMP)“. O VVURÚ ZUR 

HMP se vůbec nezmiňuje, ačkoliv zřejmě mělo jít o naplnění ustanovení § 37 odst. 4 

stavebního zákona, jak plyne z kontextu, jež je až na konci vyhlášky a vyzývá: „Do 30-ti dnů 

ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou, tzn. v termínu od 19.4. do 20.5.2013 

včetně, může v souladu s odst. 4 §37 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební zákon) každý uplatnit 

připomínky k vystavenému návrhu aktualizace č.1 včetně VVURÚ ZUR HMP.“ Vyhláška však 

nenaplňuje povinnosti z ustanovení § 37 odst. 4 stavebního zákona: „Krajský úřad doručí 

návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou 

vyhláškou.“, když zveřejňuje pouze návrh zásad územního rozvoje. 

Výzva k uplatnění připomínek pro „každého“ je navíc v rozporu s obsahem výše 

uvedeného dopisu, který městské části a řadu dalších subjektů upozornil, že se mohou 

vyjadřovat již pouze k VVURÚ ZUR HMP (viz z důvodu výše uvedené novely stavebního 

zákona se s Vámi projednává pouze VVURÚ ZUR HMP).  

Druhý odstavec vyhlášky s odkazem na § 37 stavebního zákona „oznamuje zahájení 

projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 

(VVURÚ ZUR) HMP).“ Opět až z kontextu na konci vyhlášky je zjevné, že se jedná o 

projednání dle § 37 odst. 6 novelizovaného stavebního zákona, neboť následuje výzva: „Do 

30-ti dnů ode dne konání projednání dokumentace VVURÚ ZUR HMP, tj. do 20. 5. 2013 

včetně, mohou vyzvaní dle odst. 6 §37 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební zákon) uplatňovat svá 

vyjádření k VVURÚ ZUR HMP.“ 

Ve čtvrtém odstavci vyhláška oznamuje: „Projednání se bude konat dne 19. 4. 2013 

od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje města Vyšehradská 57, Praha 2,“ aniž 

by odkazem na přesné ustanovení stav. zákona ozřejmila, o jaké projednání se má jednat. 

Absence konkrétního zákonného zmocnění měla zásadní význam, protože společné jednání již 

jednou proběhlo a veřejnost si nebyla jistá, zda se jedná o opakované společné jednání nebo 

veřejné projednání ve smyslu § 39 stavebního zákona. 

Veřejnost, která se k projednání dostavila, pak až přímo na jednání řešila, o jaké 

jednání v procesu aktualizace ZÚR vlastně jde, neboť z dopisu, který od pořizovatele dostali, 

to nebylo jasné. Dostalo se jim odpovědi, že jde o opakované společné jednání (viz Zápis 

z jednání 19. 4. 2013). Společné jednání o návrhu ZÚR a VVURÚ je upraveno v odst. 3 § 37 

stavebního zákona, ten však v dopise pro městské části ani ve veřejné vyhlášce uveden nebyl, 
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stejně jako tam nebyl výraz „společné jednání“.  

Postup odpůrce dle novely stavebního zákona je nesprávný také proto, že se změnil 

okruh subjektů, které se dle § 37 odst. 4 (resp. 6 dle stavebního zákona po novele) vyjadřují 

k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve starším znění se z pohledu ochrany 

veřejného zdraví vyjadřovalo Ministerstvo zdravotnictví, dle novější verze je to krajská 

hygienická stanice. Obdobně se také liší lhůta pro podání připomínek k návrhu zásad 

územního rozvoje, která byla dle stavebního zákona před novelizací 30 dnů (lhůta mezi 

doručením veřejné vyhlášky a veřejným projednáním), nově je to pouze 15+7 dnů (lhůta mezi 

doručením veřejné vyhlášky a veřejných projednáním a možnost podat připomínky do 7 dnů 

od veřejného projednání).  

Změnou v procesu řízení o zásadách územního rozvoje (nesprávný přechod na postup 

dle zákona 350/ 2012 Sb.) se současně změnil okruh osob oprávněných k podání námitky ve 

fázi veřejného projednání, který byl rozšířen ve prospěch oprávněných investorů (v tomto 

případě provozovatele letiště). Navrhovatelé tvrdí, že oprávněný investor, odborník na 

leteckou dopravu a její dopady, desetiletí zainteresovaný na rozvoji letiště a spolupracující s 

odbornými společnosti včetně zpracovatele odborné části VVURÚ v procesu aktualizace 

trvajícím min. 2 roky, uplatnil odborné námitky až ve fázi veřejného projednání, kdy není 

možná reakce veřejnosti ani jejích zástupců. Odpůrce těmto námitkám vyhověl a AZÚR dle 

nich upravil. 

V případě, že by soud došel k závěru, že postup odpůrce byl v souladu se zákonem a 

odpůrce měl postupovat dle stavebního zákona po novele č. 350/2012 Sb. Navrhovatelé 

tvrdí, že neexistoval žádný důvod k omezení jejich možnosti podávat námitky. Znění 

stavebního zákona po novele předpokládá vyjádření, a to v rámci společného jednání (dle 

§ 37) i v rámci veřejného projednání (dle § 39). Metodika MMR Přechodná ustanovení – 

Územní plán uvádí: „Na činnosti ukončené podle § 50 SZ před novelou podle § 50 SZ, ve 

znění před novelou. se naváže novými činnostmi podle § 50 odst. 3 SZ ve znění po novele.“ 

Ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona (po novele) uvádí: „Pořizovatel doručí návrh 

územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, 

pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 

pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“ Odpůrce 

neměl tedy žádné oprávnění k omezení okruhu subjektů podávajících připomínky. 

i. Podávání připomínek pouze k VVURÚ 

 VVURÚ se dle konstrukce dané stavebním zákonem a zákonem č. 100/2001 Sb. 

zpracovávají k návrhu zásad územního rozvoje (nebo jejich aktualizace). Oddělovat oba 

dokumenty a určovat, že se dotčené orgány a městské části hl.m. Prahy mohou vyjadřovat 

pouze k jednomu z nich, zatímco k druhému nikoliv s poukazem, že už tak jednou (před téměř 

rokem učinili), je dle názoru navrhovatelů přinejmenším sporné. Na podobu připomínek a 

požadavků jednotlivých subjektů ke společnému jednání mají pochopitelně vliv oba 

dokumenty, tedy návrh AZUR a jeho vyhodnocení (VVURÚ). Dle názoru navrhovatelů nelze 

vyloučit, že by připomínky (formálně děleno k návrhu AZUR) jednotlivých subjektů byly 

obsahově odlišné při znalosti nové verze VVURÚ z března 2013.  
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Proto takový postup odpůrce a omezování možnosti připomínkovat i návrh AZUR „ve 

světle“ nové verze VVURÚ dle názoru navrhovatelů může být zásahem do práv těchto 

subjektů, který může mít vliv na zákonnost AZUR jako takového. Takový postup dle názoru 

navrhovatelů rovněž v rozporu s principem rovnosti dotčených osob, zakotveným 

v ustanovení § 7 správního řádu.  

Navrhovatelé se domnívají, že po změně VVURÚ, doplnění výkresů a kapitol 

týkajících se vyhodnocení kumulativních vlivů, byl postup pořizovatele nesprávný a že 

městské části a kraj měly být vyzvány k připomínkování návrhu aktualizace jako celku. 

ii. Nesplnění požadavků ze Zprávy o uplatňování zásad 

Ustanovení § 42 odst. 4 Stavebního zákona uvádí: „Při aktualizaci zásad územního 

rozvoje na základě schválené zprávy o jejich uplatňování …“. Je tedy zřejmé, že aktualizace 

zásad územního rozvoje musí vycházet z požadavků zprávy o jejich uplatňování. V případě 

napadeného OOP nebyl splněn požadavek uvedený ve Zprávě o uplatňování zásad územního 

rozvoje hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením zastupitelstva hl.m. Prahy, č.10/77 dne 

4. 11. 2011. Zpráva o uplatňování zásad v kap. 4. Vymezení specifických oblastí nadmístního 

a celoměstského významu uvádí: "- na základě nových podkladů vymezit oblast SL/1 - oblast 

zasaženou provozem letiště Praha-Ruzyně". Podklady pro vymezení SL/1 zůstaly stále stejné 

a byly převzaty z dokumentace EIA na tento záměr. Dokumentace EIA pak vychází ze stále 

stejných vstupních podkladů z roku 2006, jejichž původ lze identifikovat v textu dokumentace 

EIA z roku 2007, kde v příloze č. 13 této dokumentace se na str. 39 uvádí: 

„6.2.8. Očekávaný vývoj hluku z leteckého provozu po roce 2006 

Nová prognóza vývoje leteckého provozu na letišti Praha-Ruzyně do roku 2020, 

zpracovaná LP s.p. v listopadu 2006, předpokládá nárůst počtu pohybů letadel do roku 2012 

o 28% oproti roku 2006 (na 213 000 pohybů za rok), v roce 2020 se očekává 274 000 pohybů 

za rok.“ 

Text přílohy 13 pak jednoznačně odkazuje na podklad 35 a dále také na podklad 28 

této přílohy (viz seznam na str. 68): 

[28] Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně. Dokumentace pro ÚR. 

Nikodem&Partner, květen 2005 

[35]Výchozí údaje pro zpracování hlukové studie letiště Praha Ruzyně s paralelní 

RWY 06R/24L. Podklad pro projednání EIA záměru výstavby paralelní RWY 06R/24L. 

Dotazník zpracovatele (Techson) vyplněný LP s.p., 29.08.2006 

Dokumentace EIA (2004-2011), posudek na tuto dokumentaci (duben 2011) i 

stanovisko MŽP (26. 10. 2011) a tedy také izofony vymezující oblast SL/1 v AZUR se tedy 

vztahují k 21,2 mil. cestujících a 274 tis. pohybů na letišti, což jsou prokazatelně podklady z 

roku 2006 případně starší.  

Užití údajů z roku 2006 je potvrzeno odpůrcem například i ve vypořádání připomínek 

(vypořádání připomínky č. 617 MČ Praha-Suchdol v příloze AZÚR – Vypořádání stanovisek: 

„Specifická oblast SL/1 byla vymezena na základě dostupných informací z projednávání 

záměru výstavby RWY06R/24L dle zákona č. 100/2001 Sb.“). 
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iii. Proces posuzování vlivů na životní prostředí - EIA 

K záměru rozšíření letiště bylo již provedeno posuzování vlivů na životní prostředí. 

Tento postup je v rozporu s logickou návazností procesů plánování a povolování záměru. 

Nejdříve by se měl daný záměr vymezit v územně plánovací dokumentaci (včetně posouzení 

vlivů na životní prostředí této strategie) a až později je možné posuzovat záměr jako takový. 

Nedodržováním tohoto postupu dochází k převzetí detailních závěrů a hodnocení 

záměru bez posouzení komplexních vlivů na širší území a další veřejné zájmy a možné 

varianty. 

Odpůrce přesto závěry procesu EIA bez dalšího přebírá. Podklady pro vymezení 

plochy SL/1 byly převzaty z dokumentace EIA, o čemž svědčí vypořádání připomínky č. 617 

MČ Praha-Suchdol v příloze AZÚR – Vypořádání stanovisek: „Specifická oblast SL/1 byla 

vymezena na základě dostupných informací z projednávání záměru výstavby RWY06R/24L dle 

zákona č. 100/2001 Sb.“ 

Posouzení vlivů na životní prostředí musí být dle judikatury správních soudů 

zpracováno dle míry podrobnosti, resp. obecnosti dané pro posuzovanou formu. Jak podotýká 

Krajský soud v Praze v rozsudku ze dne 26. 2. 2013 č.j. 50 A 24/2012-64 cit.: „nelze přehlížet 

obecnost ZÚR, jež se nezabývají vymezováním dílčích funkčních ploch. Proto otázku 

konkrétních záměrů typu ZKZP či masivní výstavby v navrhovateli vyjmenovaných obcích lze 

na úrovni ZÚR prakticky sledovat pouze optikou vymezované rozvojové oblasti v ZÚR, neboť 

vlastní realizace těchto záměrů je příliš podrobným jevem, jenž může být zohledňován spíše až 

v rámci eventuální SEA k územním plánům obcí či EIA k realizaci těchto záměrů.“ 

V tomto rozsudku se Krajský soud v Praze zabývá právě otázkou míry podrobnosti 

vyhodnocení a návaznosti na posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (proces 

SEA, ve výrazně větší míře podrobnosti) a posouzení vlivů konkrétních záměrů (projektů) 

jako podklad pro územní rozhodnutí (proces EIA). Soud však jednoznačně odmítá možnost 

rezignovat na jakékoliv vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a v něm zakotvených 

jednotlivých záměrů, a to zejména v jejich kumulativních a synergických efektech. 

V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, č.j. 8 Ao 2/2010 – 644, 

soud uvádí, že pořizování územně plánovací dokumentace a konkrétně zásad územního 

rozvoje lze považovat za optimální moment, kdy by mělo docházet k posouzení 

kumulativních a synergických vlivů záměrů zamýšlených v koncepci na jednotlivé složky 

životního prostředí, neboť při jejich přijímání je totiž ještě reálně možné efektivně se zabývat 

variantami řešení a reagovat tak na případná zjištění týkající se synergického působení 

jednotlivých záměrů. Stejným způsobem Nejvyšší správní soudu judikuje i v rozsudku ze dne 

27. 1. 2011, č.j. 7 Ao 7/2010-133. 

Podobně v rozsudku ze dne 25. 11. 2009, č.j. 3 Ao 1/2007 – 210 NSS judikuje, že 

„Smyslem posuzování vlivů koncepcí je posoudit vlivy plánů a programů na životní prostředí 

ještě v průběhu jejich přípravy tak, aby nedocházelo zbytečně ke škodám na životním 

prostředí, resp. aby bylo ještě před definitivním schválením koncepce možné kompetentně 

rozhodnout o tom, která(é) z možností řešení připadajících v úvahu předpokládají šetrnější 

přístup k životnímu prostředí a které přístup méně šetrný.  



 

15 

Podle rozsudku NSS ze dne 21. 6. 2012, č.j. 1 Ao 7/2011-526 izolované posouzení 

vlivů různých záměrů umístěných nedaleko od sebe by mohlo vést k naplánování a následně 

k realizaci záměrů, jež ve svém souhrnu mají značně negativní vliv na jednotlivé složky 

životního prostředí. Proto zákonodárce již ve fázi koncepčního plánování záměrů uložil jako 

úkol územního plánování prověřit též možné kumulativní a synergické vlivy záměrů na 

životní prostředí. V této fázi je totiž ještě reálně možné plánované záměry změnit, upravit 

nebo od nich zcela upustit a zabránit tak nevratným škodám na životním prostředí. 

Komplikovanost tohoto postupu může být ilustrována na podmínce č. 23 stanoviska 

MŽP k napadenému OOP, ve které MŽP stanoví: „… všechny větší investiční záměry v … 

dopravě …., budou důsledně posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), 

závěry a doporučení z nich budou převzata do správních řízení a do správních rozhodnutí o 

jejich umístnění a povolení.“ Stanovisko MŽP tak ukládá jako podmínku zpracovat důsledné 

posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, které již však  bylo zpracováno v posouzení 

EIA záměru výstavby RWY06R/24L. 

Důsledky dle tvrzení navrhovatelů nesprávného postupu, kdy EIA předbíhá schválení 

záměru v ZUR a ÚP jsou následující: 

a) Neaktuálnost podkladů převzatých z dokumentace EIA pro posouzení důvodnosti 

záměru  

Proces EIA byl zahájen v roce 2004 oznámením záměru, dokumentace byla 

přepracována v roce 2009 a proces byl ukončen v roce 2011 vydáním stanoviska. Parametry a 

prognózy provozu vycházejí z údajů v roce 2006 stejně jako údaje o počtu obyvatel, reálný 

stav území i potřeby letiště. U odhadu vývoje provozu byl v rámci AZUR aktualizován 

výchozí stav v roce 2013, nikoliv však již stav provozu v roce 2020. Odhad vývoje provozu 

pro rok 2020 byl postupně v průběhu procesu EIA přejmenováván, ale číselným vyjádřením 

zůstával stejný, neaktualizovaný. AZÚR tak vychází z neaktuálních podkladů, na jejichž 

základě je vytvářen dojem, že již v roce 2020 bude letiště trpět nedostatkem kapacity. Tento 

závěr je přitom dle aktuálních údajů zcela nereálný. Aktualizace zásad územního rozvoje tak 

přebírá staré a neaktuální údaje (blíže viz bod III. 5), které mají zásadní vliv na výstupy 

posuzování a zvolené varianty záměru. 

b) Odpůrce nevymezil záměr na základě objektivních potřeb 

Namísto posouzení potřeb dopravy a možností území v rámci zásad územního rozvoje 

a územního plánu s následným posouzením konkrétní podoby v rámci EIA ve fázi podkladu 

pro územní rozhodnutí odpůrce i nadále vychází výhradně z nesprávného odhadu vývoje 

provozu pro rok 2020 (údaj vytvořený provozovatelem letiště). Postup odpůrce nezdůvodňuje 

potřebu dostavby paralelní dráhy při projednávání záměru v AZÚR, protože nevychází 

z vlastních úvah (ale z úvah provozovatele letiště) a údaje v těchto úvahách jsou navíc již 

zastaralé a nepodložené. 

c) Převzetí detailních závěrů a doporučení 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí neřeší vazby na další záměry, varianty, 
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potřeby a veřejné zájmy apod., ale pouze posuzuje konkrétní jeden záměr ve vymezeném 

území. Pokud není tento záměr řádně projednán a ukotven v územně plánovací dokumentaci, 

tak je předkládán v podobě navrhované investorem s výrazným akcentem na jeho zájmy. 

Proces posuzování vlivů letiště tak posuzoval a mohl posuzovat pouze přípustnost záměru 

investora a nikoliv již jeho potřebnost, střet s jinými veřejnými zájmy, atd. Proces posuzování 

vlivů tak zodpovídá otázku, zda daný záměr investor realizovat může a za jakých podmínek, 

zatímco zásady územního rozvoje odpovídají na otázku, zda společnost daný záměr realizovat 

chce a za jakých podmínek. Zásady územního rozvoje by proto měly stanovit konkrétní 

podmínky pro možnost realizace záměru investora, nadefinovat mu, za jakých konkrétních 

okolností je společnost ochotna nést negativní vlivy záměru investora, tj. kdy považuje 

pozitivní přínosy za převažující nad negativními vlivy. Tyto úvahy a podmínky záměru pro 

investora nelze nahradit posouzením vlivů záměru na životní prostředí.   

Aktualizace zásad územního rozvoje navíc pracuje zcela odlišným způsobem 

s jednotlivými závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zatímco výsledky 

posuzování vlivů pro letiště Ruzyně respektuje a vychází z nich (přestože logika územního 

plánování by měla být opačná), výsledky posuzování vlivů pro severní část SOKP, stavba č. 

518 a 519 (stanovisko EIA z 30. 4. 2002) opomíjí až na zmínku na str. 177 Vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj.  

d) Nezákonný proces posuzování vlivů na životní prostředí 

Navrhovatelé dále namítají, že proces posuzování vlivů záměru je zatížen chybami, 

jednotlivé výstupy jsou zpracovány chybně a v rozporu se zákonem 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí a z tohoto důvodu jejich závěry nelze automaticky 

přebírat do AZÚR bez prověření správnosti a zákonnosti. Hlavní důvody pro tvrzení o 

nesprávných výstupech procesu EIA a o jeho nezákonnosti jsou uvedeny v příloze tohoto 

návrhu.  

V případě takto rozsáhlého uplatnění podkladů, závěrů a doporučení z procesu EIA v 

případě VVURÚ i ve výroku samotném je nutné přezkoumávat správnost přípravy a 

projednání dokumentace EIA. Vzhledem k tomu, že bez podkladů z procesu EIA nelze řádně 

vymezit a zdůvodnit oblast SL/1 a podmínky pro využití území jsou v případě rozšíření letiště 

rovněž převzaty z dokumentace EIA, požadují navrhovatelé vypuštění tohoto záměru včetně 

oblasti SL/1 z AZUR. 

Navrhované důkazy: 
- podnět k přezkumu stanoviska EIA 

- návrh výroku AZÚR pro veřejné projednání (prosinec 2013)(součástí spisu) 

- grafy - letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni - vývoj provozu 2003- 2013 (viz bod III.5 

žaloby) 

- veřejná vyhláška MHMP ze dne 29. 3. 2013 

- zápis z veřejného projednání dne 19. 4. 2013 

- dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr letiště Praha-Ruzyně 

(veřejně dostupná) 
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2. Konkrétnost Politiky územního rozvoje 

Nejvyšší správní soud odmítl možnost soudního přezkumu Politiky územního rozvoje 

ve svém rozsudku čj. 9 Ao 3/2009 – 75 ze dne 18. 11. 2009. V tomto rozsudku NSS 

podotknul: „V této souvislosti je také vhodné upozornit na skutečnost, že pokud by některé 

cíle územního plánování byly v Politice vymezeny natolik konkrétně, že by již nebylo možné 

hovořit o pouhém obecném záměru, ale naopak o konkrétní přesně vymezené regulaci 

určitého území, bylo by zajisté možné dovolat se jejího přezkumu v rámci návrhu na zrušení 

Zásad územního rozvoje kraje či jejich části. Je totiž nepochybné, že Politika platí a je účinná 

zásadně pouze ve svém zákonem vymezeném obsahu a pokud by v tomto příliš extendovala a 

překročila své zákonem stanovené obsahové limity (naznačené v předchozí části odůvodnění a 

spočívající zejména v přiměřené míře obecnosti), nemůže to být na újmu těm, vůči kterým je 

veřejná správa v této oblasti vykonávána, tj. fyzickým osobám a dále pak nejrůznějším 

právnickým osobám. Jinak řečeno – v té části, ve které by Politika vykazovala takovou míru 

konkrétnosti, která by překračovala základní rámec jejího zákonem vymezeného obsahu, by 

nebyla ve vztahu k pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a rozhodování v území závazná. Tato pojistka či záruka zákonnosti Politiky 

z hlediska jejího obsahu přitom odpovídá již zmíněnému charakteru politiky jako politicko- 

právního dokumentu, jakož i hierarchii a posloupnosti jednotlivých fází procesu územního 

plánování.“ 

Navrhovatelé tvrdí, že Politika územního rozvoje vymezuje napadené záměry 

natolik konkrétně, že již není možné hovořit o pouhém obecném záměru. Navrhovatelé 

proto tvrdí, že PÚR není pro ZÚR závazná a odpůrce porušil zákon, když s ní jako se 

závaznou nakládal.  

Ústavní soud ve svém usnesení čj. Pl.ÚS 5/10 ze dne 2. 11. 2010 odmítl samostatnou 

soudní přezkoumatelnost Politiky územního rozvoje a konstatuje: „Úkoly vyplývající z 

napadené části Politiky územního rozvoje nepochybně směřují k orgánům vykonávajícím 

působnost na úseku územního plánování. Ty musí prověřit reálnost či proveditelnost záměrů 

vyjádřených v Politice. Teprve vyhodnocení těchto dopadů ukáže, zda je záměr obsažený v 

Politice proveditelný. Tyto závěry podporuje i důvodová zpráva ke kapitolám 5 a 6 Politiky 

územního rozvoje kde je uvedeno. "Kapitoly 5 a 6, které vymezují plochy a koridory pro 

rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, ukládají v úkolech pro ministerstva a 

jiné ústřední správní úřady prověřit proveditelnost, potřebnost, reálnost nebo účelnost 

záměrů, v úkolech územního plánování, prověřit účelnost a podmínky územní ochrany a její 

zajištění příslušnými nástroji územního plánování." Jde tedy o akt, který je adresován veřejné 

správě. Ta je však při jeho provádění povinna postupovat v souladu se všemi právními 

předpisy.“ 

Obdobně srovnej i rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 3/2009 – 75 ze dne 

18. 11. 2009: „Závaznost v Politice obecně vyjádřených záměrů pro pořizování a vydávání 

zásad územního rozvoje, územních a regulačních plánů a pro rozhodování v území ovšem 

neznamená a ani znamenat nemůže, že by kraje při pořizování zásad územního rozvoje 

automaticky převzaly do svých plánů realizaci v Politice obsažených záměrů, a to bez dalšího 

hodnocení jejich dopadů či zvažování možných variant. Takový postup by byl v rozporu se 

zvláštními právními předpisy jako je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, nebo zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně zmíněná SEA 

směrnice komunitárního práva. Závaznost obecně formulovaných záměrů Politiky pro územně 
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plánovací dokumentaci je nutno vyložit jako závaznost příslušných územních orgánů převzít 

do územně plánovací dokumentace vládou České republiky schválený koncepční záměr 

územního rozvoje na celostátní či mezinárodní úrovni, nikoli faktickou realizaci tohoto 

záměru. Pokud by obecné záměry vyjádřené v Politice, samy o sobě, bez ohledu na jejich 

obsahové vymezení znamenaly pro příslušné územní orgány povinnost automatické realizace, 

postrádal by způsob, jakým je ve stavebním zákoně upraven proces schvalování zásad 

územního rozvoje, územního plánu či regulačního plánu, smysl. 

Politika územního rozvoje je koncepčním (nikoli realizačním) nástrojem územního 

plánování a představuje tak základní referenční rámec, který je závazný potud, že je třeba se v 

tomto rámci pohybovat a vycházet z něho při pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, 

územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování v území (§ 31 odst. 4 stavebního 

zákona). Neznamená to však, že Politikou vytyčený úkol bude nutně naplněn. Jedná se o určité 

(strategicky jistě velmi důležité) vodítko, jakým směrem napřít další fáze územního plánování 

z hlediska budoucího využití území České republiky.“ 

Odpůrce však při pořizování aktualizace Zásad územního rozvoje neprověřoval 

potřebnost, proveditelnosti, reálnost a účelnost vymezených záměrů, ale odkazoval na 

soulad s Politikou územního rozvoje ČR. Srovnej např. Odůvodnění AZUR oddíl 5.3.1. str. 

97: „V souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády ČR, je 

navržena výstavba nové paralelní vzletové a přistávací dráhy - paralelní RWY 06R/24L, jejíž 

koridor upřesňuje aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy. Stávající RWY 12/30 (dříve RWY 13/31) 

a RWY 06L/24R zůstanou pro letecký provoz zachovány.“ nebo Výrok, oddíl 5.3.1. str. 34: 

„Na základě úkolu z Politiky územního rozvoje ČR je navržena výstavba nové paralelní 

vzletové a přistávací dráhy ….“, také Vypořádání připomínky MČ Praha-Suchdol 117, k bodu 

302, oddíl 5.3.1.: Rozvoj letiště je vymezen v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, 

úkol čl.(131), kde se uvádí v důvodech vymezení: Zvýšení kapacity mezinárodního letiště. 

PÚR ČR 2008 neukládá prověřit varianty řešení letecké dopravy v ČR ...“ 

Přestože tedy Ústavní soud ČR i Nejvyšší správní soud dovozují, že povinností kraje 

je prověřit proveditelnost, potřebnost, reálnost nebo účelnost rozšíření letiště v Praze-Ruzyni 

(včetně jeho variant), odpůrce takto nepostupoval.  

Odpůrce převzal invariantní návrh a rozsah záměru od provozovatele letiště a 

argumentoval, že je k tomu vázán Politikou územního rozvoje. Odpůrce nijak kriticky 

nehodnotil vývoj letecké přepravy k posuzovanému stavu v roce 2020. Odpůrce neprověřil a 

neaktualizoval zastaralé vstupní podklady, ze kterých je dovozována potřebnost záměru (viz 

příloha VVURU –akustická studie, str. 14, vstupní údaje o provozu ).  

Odpůrce nevymezil více variant možného záměru, přestože existují i šetrnější varianty 

provozu, např. střídat v nočním provozu po nějaké době dráhy a radikálně tak snížit 

nadlimitní noční zátěž obyvatel i její dlouhodobé působení na obyvatele minimálně na 

polovinu.  

Odpůrce se nezabýval těmito zcela zásadními otázkami, které byly obsahem 

připomínek navrhovatelů a které se týkají především potřebnosti celého záměru a potřebnosti 

rozšiřovat oblast zasaženou hlukem z letiště.  
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Dochází tak k definici kruhem, zatímco Ústavní soud požaduje, aby záměry z PÚR 

byly v rámci ZÚR přezkoumány z pohledu reálnosti, účelnosti, potřebnosti a proveditelnosti, 

ZÚR dokládají potřebnost a přiměřenost vymezením záměru v PÚR a přebírají detailní záměr 

od provozovatele letiště. Velmi rozsáhlé a obtížně srozumitelné materiály tak neobsahují 

objektivní a upřímně zamýšlené posouzení záměrů a jejich variant, ale pouze účelové, 

vzájemně se křížící odkazy. V důsledku tohoto postupu je v AZUR letiště vymezeno na 

základě obecného požadavku v PUR a detailní představy provozovatele uvedené v procesu 

EIA. Možnost posoudit rozsah, potřebnost i varianty v rámci AZUR podle aktuálního stavu 

odpůrce nevyužil. 

Politika územního rozvoje přitom nebyla a nemohla být nikdy soudně přezkoumána, 

stejně jako nebylo přezkoumáno stanovisko EIA, tedy dva základní argumenty odůvodňující 

rozšíření letiště a jeho podobu. Navrhovatelé tvrdí, že AZÚR svým obsahem ani procesem 

přijetí nenaplňuje požadavky na prověření skutečné potřebnosti, reálnosti, účelnosti a 

proveditelnosti. Viz například vypořádání negativního stanoviska Ministerstva pro životní 

prostředí: „MMR společně s MD nesouhlasí podmínit rozhodování o dalším rozvoji letiště 

Ruzyně výhradně výsledkem ekologického posouzení…MMR nesouhlasí spolu s MD s 

návrhem MŽP, tj. na uložení úkolu prověřit variantu bez nové vzletové a přistávací dráhy s 

přesunem leteckého terminálu pro nákladní popř. i část osobní dopravy na jiné letiště (např. 

Vodochody, Milovice). MŽP nepřísluší řešení koncepce letecké dopravy, navíc rozšíření letiště 

Ruzyně je zakotveno i ve schválené PÚR ČR z roku 2006“. Rozšíření letiště Praha-Ruzyně 

nebylo odůvodněno žádnou koncepcí schvalovanou ministerstvy a jinými ústředními 

správními orgány. Česká republika nemá žádnou představu o rozvoji letecké dopravy a o 

jejích limitech, která by se odrazila v některé ze schválených koncepcí a strategií.  

3. Invariantní návrh AZUR 

Ke Zprávě o uplatňování ZUR Praha vzneslo Ministerstvo životního prostředí 

požadavek cit.: „Při novém vymezování ploch a koridorů požadujeme v maximální možné 

míře prověřovat řešení ve variantách nebo alternativách a tyto varianty nebo alternativy 

následně náležitě vyhodnotit a porovnat. V případě variantního řešení záměru vyhodnotí 

posuzovatel všechny dostupné varianty v aktualizované ZÚR hl. m. Prahy z hlediska jejich 

přípustnosti (přípustné, podmíněně přípustné, nepřípustné) se zájmy ochrany přírody.“ (viz 

připomínky 008 v příloze Zprávy o uplatňování ZUR Praha). Této připomínce bylo dle 

vypořádání vyhověno. 

Každý záměr vymezovaný v zásadách územního rozvoje musí být hodnocen 

z hlediska potřebnosti. Nejvyšší správní soud v usnesení svého rozšířeného senátu ze dne 21. 

7. 2009, č.j. 1 Ao 1/2009 – 120 uvedl, že i v testu přiměřenosti při přezkumu opatření obecné 

povahy je nutné zkoumat, zda způsob provedení opatření má ústavně legitimní a o zákonné 

cíle opřené důvody, zda je provedeno nejšetrnějším možným a nediskriminačním 

způsobem a s vyloučením libovůle (srov. také rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 

1/2005 – 98). Shledá-li soud, že některá z těchto kumulativních podmínek není splněna, je to 

zásadně důvodem pro zrušení zásad územního rozvoje. Bez posouzení jednotlivých variant 

není přitom možné určit, že záměr je vymezen právě nejšetrnějším možným a 

nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a že je potřebný, reálný, účelný a 

proveditelný ve smyslu dle požadavků usnesení Ústavního soudu čj. Pl. ÚS 5/10 ze dne 2. 11. 
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2010.  

Rozšíření letiště Ruzyně (a tím i plocha zasažená hlukem z letiště) je invariantní jak z 

hlediska rozsahu, tak i způsobu provozu. Na všech úrovních územně plánovací dokumentace i 

v rámci procesu EIA se stále předkládá jediná varianta provozu – nová dráha přednostně pro 

přistání, stávající hlavní dráha přednostně pro starty a noční lety výhradně na stávající hlavní 

dráze. Důsledkem z hlediska hlukové zátěže – při třech plně vybavených drahách - je ve dne 

trvale zatíženo nadlimitním hlukem okolí jedné dráhy starty, okolí druhé dráhy přistáním a v 

noci se trvale zatíží nadlimitním hlukem okolí stávající dráhy. Jedno území v okolí stávající 

dráhy má být v důsledku podmínek provozu uvedených v AZUR vystaveno trvalé hlukové 

zátěži. Logický by byl tento postup v případě, že by ta nejvíce zatížená území nebyla 

obydlena, ale tak tomu není. Z textu posouzení vlivů hluku v příloze VVURÚ i z odborných 

studií a dokumentace EIA vyplývá, že nejhorší dopady na zdraví má dlouhodobá hluková 

zátěž, zejména v nočních hodinách. Odpůrce přesto neposuzoval varianty provozu letiště, 

přestože by po rozšíření letiště měl být k dispozici dráhový systém umožňující bez problémů 

hledat a posuzovat nejméně škodlivou a zatěžující variantu provozu letiště. 

V zájmu obhájení invariantního řešení odpůrce ve VVURU vytvořil pouze nulovou 

variantu s nereálným provozem na letišti jak z hlediska celkového rozsahu, tak i rozložením 

provozu na dráhách (viz bod III. 4).  

Odpůrce tak dle názoru navrhovatelů požadavek Ministerstva životního prostředí 

nerespektuje, záměr na rozšíření letiště je v AZUR zpracován invariantně, bez hledání 

šetrnějšího způsobu provozu letiště a na základě zkreslených a neaktuálních podkladů a 

hledání přijatelných řešení je naopak přijetím OOP nepřiměřeně omezeno. 

 Podle ustanovení § 37 odst. 1 stavebního zákona návrh zásad územního rozvoje pořídí 

krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu 

zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. (ve znění před novelou 

stavebního zákona) Ministerstvo životního prostředí při pořizování zásad územního rozvoje (a 

jejich aktualizace) stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení. 

Podle ustanovení § 38 odst. 2 stavebního zákona (v novelizovaném znění) pokud 

návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad na základě 

vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty, který může obsahovat i 

podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zprávy o 

uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování 

vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků 

projednání, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty 

krajský úřad zajistí upravení návrhu. 

Z výše uvedeného plyne, že VVURÚ se dle konstrukce dané stavebním zákonem a 

zákonem č. 100/2001 Sb. zpracovávají k návrhu zásad územního rozvoje (nebo jejich 
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aktualizace). Jinými slovy, vyhodnocovat vlivy na udržitelný rozvoj území mají právě zásady 

územního rozvoje, v daném případě AZUR.  

Návrh AZUR je zpracován invariantně. Nulová varianta vymezená v VVURÚ je dle 

tvrzení navrhovatelů věcně nesprávná (blíže viz bod III. 4). Navrhovatelé považují tento 

postup za nezákonný pro rozpor se stavebním zákonem, zákonem č. 100/2001 Sb. a 

požadavkem MŽP uplatněným ve Zprávě o uplatňování ZUR Praha. Důsledkem nesprávného 

vymezení nulové varianty je zkreslení závěrů srovnávání této varianty s variantou aktivní z 

hlediska dopadů AZUR na obyvatele. 

 

Navrhované důkazy: 

- Zpráva o uplatňování ZUR Praha (součástí spisu) 

4. Nesprávné vymezení nulové varianty letiště Praha 

Navrhovatelé v rámci přípravy i projednávání AZUR upozorňovali na skutečnost, že 

nulová varianta rozvoje nebyla správně definována s ohledem na současný stav území, platné 

územně-plánovací dokumentace, platná územní rozhodnutí a také platné smluvní vztahy. 

Nulová varianta nerespektuje současné podmínky v území, aktuální potřeby letecké dopravy 

ve srovnávaném období (nebyl aktualizován předpokládaný stav provozu v roce 2020) nebo 

limity rozvoje současného uspořádání provozu.  

Konkrétně se jedná o následující pochybení: 

a) Nezohlednění podmínek v území při vymezení nulové varianty 

Tvrzení na str. 6 akustické studie že „nulová varianta představuje výhledový stav 

území v případě naplnění Zásad územního rozvoje Prahy … po zrušení některých pasáží ….“ 

není správné, protože v nulové variantě je natolik změněn provoz na letišti, že by bylo 

nezbytné zcela zásadně změnit i vymezení oblastí zasažených hlukem, měnit podmínky 

rozvoje centrálních částí Prahy i stávající vyhlášená ochranná pásma. Tyto změny nelze 

provést bez 

- aktualizace ZÚR Prahy, ZUR Středočeského kraje včetně vymezení nové oblasti 

 zasažené hlukem z letiště (obdobně jako v případě SL/1), 

- změny ÚP Prahy a územních plánů obcí zasažených hlukem včetně vymezení nové 

oblasti zasažené hlukem z letiště a podmínek pro rozhodování v území, 

- prověření únosnosti a přijatelnosti takového řešení letecké dopravy, 

- rozšíření ochranných hlukových pásem v okolí dráhy 12/30, 

- změny smluvně sjednaných závazků letiště s dotčenými MČ. 

Nulová varianta v předložené podobě nerespektuje ani reálné podmínky provozu jako 

jsou převládající směry větrů (letadla v principu startují a přistávají proti větru a vadí jim 

silný boční vítr, dle dlouhodobých situací se na dráze 30 odehrává okolo 4% startů, nulová 

varianta v rozporu s tímto předpokládá okolo 79% startů) a dále nerespektuje ani reálný stav 

území a z toho vyplývající omezení pro provoz letiště. Kapacita dráhy 12/30 uváděná v 

případě nerozšíření letiště jako maximální možná za současných podmínek je proto zjevně 

nesprávná. 
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b) Nesprávný předpoklad provozu na letišti v roce 2020 

Navrhovatelé tvrdí, že odhadovaný provoz na letišti v roce 2020 je naddimenzovaný. 

Odpůrce vycházel z odhadů provozovatele letiště, které nedostatečně reagovaly na poklesy 

přepravy. Odpůrce si měl a mohl být vědom nadměrnosti požadované kapacity (viz bod III.5).  

c) Účelové rozdělení provozu na drahách bez ohledu na reálné potřeby a možnosti 

U nulové varianty nebyla vůbec objasněna reálnost přesunutí 79% přistávajících 

letadel na dráhu RWY 12/30, tj. přímo nad hustě obydlené území Prahy. Ve vypořádání 

připomínek (na str. 700) odpůrce argumentuje, že právě toto rozdělení umožňuje maximální 

reálné využití stávajícího dráhového systému letiště. Toto tvrzení není podrobněji doloženo 

ani ve vypořádání připomínek ani v ostatních přílohách napadeného OOP. Přitom se zjevně 

jedná o nepřijatelné rozdělení provozu z hlediska současného stavu z důvodu existujících 

smluvních vztahů mezi MČ Prahou 6 a provozovatelem letiště (včetně finančních sankcí za 

toto porušení) i územně-plánovací dokumentace. Takovýto přesun je nelogický a navíc i velmi 

pravděpodobně v praxi neproveditelný. Změna ZUR, ÚP i rozšíření ochranných hlukových 

pásem nad hustě obydlenými oblastmi Prahy a směrem do centra není automatické 

rozhodnutí, ale proces vyhlášení opatření obecné povahy podléhající soudnímu přezkumu, tj. 

řízení za účasti veřejnosti, samosprávy a hygieniků a dalších dotčených orgánů veřejné 

správy. Jejich souhlas s přenesením 79% přistání do koridoru nad Prahu je značně 

nepravděpodobný. Dále letadla v principu startují a přistávají proti větru a vadí jim silný 

boční vítr, dle dlouhodobých situací se na dráze 30 odehrává okolo 4% startů. Většina pohybů 

se právě kvůli meteorologickým poměrům odehrává na stávající hlavní dráze 06/24. Nulová 

varianta rovněž neakceptuje platné stávající omezení provozu v noci na 3 starty + 3 přistání za 

hodinu, celkem tedy 48 pohybů za jednu noc. 

Z obdobných důvodů je také bezdůvodné, věcně nesprávné a nekonzistentní se 

současným stavem zvyšovat u tzv. nulové varianty noční provoz na dráze RWY 12/30, která 

hlukově nejvíce zatěžuje centrum Prahy. Zcela obdobné množství nočních letů v 

charakteristickém dni (necelých 58 nočních pohybů, tedy o necelé dva noční pohyby méně) 

bylo při dodržení stávajícího OHP realizováno na stávajícím dráhovém systému s menším 

využitím dráhy RWY 12/30. Kontrolní měření hluku v žádném případě neprokázala 

překročení hlukových limitů mimo OHP.  

Odkaz na podklad (31) uvedený v akustické studii je nepřesný, zpracovaná SEA pro 

projednávanou změnu územního plánu Z 939/00 (v roce 2010 proběhlo společné jednání), se 

stavem „nulová varianta“ nepracuje (pokud nebyla Z 939/00 po zveřejnění přepracována). S 

nulovou variantou vymezenou ve VVURÚ nepracuje tedy ani změna územního plánu č. 

Z 939/00 ani ukončený proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA na rozšíření letiště.  

Na nesprávnost vymezení nulové varianty poukazuje opakovaně ve svém stanovisku i 

HS HMP. Nesprávné vymezení nulové varianty bylo jedním ze zásadních důvodů pro 

nesouhlasné stanovisko HS HMP ze dne 18. 12. 2013. Nesouhlas s nulovou variantou HS 

HMP zopakovala i po „dohadovacím řízení“: „Pokud tedy zadavatel nevyloučil při zadávání 

neomezený provoz na dráze 13/31(12/30), jde jednoznačně o chybu.“ (viz vyjádření HS HMP 

z 19. 2. 2014) a dále také ve stanovisku z HS HMP z 2. 6. 2014 k vypořádání připomínek, kde 
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k nulové variantě uvádí: „ ...výše uvedené rozpory mohou ovlivnit vyhodnocení variantního 

řešení.“ 

Na základě výše uvedeného navrhovatelé tvrdí, že posuzované varianty v případě 

rozvoje letiště nejsou reálné ani odůvodněné. Navrhovatelé namítají, že uvedením nereálné 

nulové varianty došlo k hrubému ovlivnění procesu projednávání a schvalování OOP v 

důsledku ovlivnění zastupitelů hl. m. Prahy uměle vytvořenou hrozbou ohrožení statisíců 

obyvatel Prahy nadlimitním hlukem z letecké dopravy v případě neschválení záměru na 

rozšíření letiště o paralelní dráhu. V kombinaci s hrozbou nedostatečné kapacity letiště v roce 

2020, samozřejmě s dopadem na bezpečnost provozu, je zjevné, že zastupitelé, kteří nejsou 

odborníky na leteckou dopravu, mohli rozhodovat pod tlakem nereálných hrozeb a na základě 

nesprávných podkladů. 

Navrhované důkazy: 
- Příloha_iii_4_c – účelové rozdělení provozu na drahách 

 

5. Nesprávné a nedostatečné vstupy do posuzování   

Ve VVURÚ není z hlediska vstupních podkladů řádně vymezen posuzovaný záměr 

rozšíření letiště Praha-Ruzyně. Vstupní podklady a parametry lze charakterizovat jako 

vnitřně nekonzistentní, neodůvodněné a nelogické.   

Charakteristický letový provoz pro uvažovaný rok 2020 na str. 14 Vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území – Přílohy č. 1 Akustické studie počítá s 274 tis. pohyby letadel 

ročně, přestože stávající stav v roce 2014 byl pouze 123 tis. pohybů letadel ročně. Během 

změn prováděných ve VVURÚ byl klesající trend přepravy (od roku 2008) zřejmý. 

 

Z uvedené tabulky reálného počtu pohybů je zřejmé, že již v roce 2012 při 

přepracování VVURÚ byla změna ve vývoji přepravy zcela patrná. Akustická studie sice 

obecně odkazuje na predikce Letiště Praha, a.s. či některé mezinárodní organizace, ale už 

vůbec nehodnotí jejich aktuálnost, reálnost a pravdivost v době, kdy provoz na letišti po 

prudkém poklesu dlouhodobě stagnuje.  

Požadovaná kapacita u základní varianty pro rok 2020 prokazatelně pouze mechanicky 

přebírá údaj o počtu letů z podkladů provozovatele (!) z roku 2006-7, tedy z prognózy, která 

již zcela zjevně neplatí (počet letů i přepravených cestujících je ve skutečnosti dlouhodobě 

mnohem nižší než jsou odhadovaná čísla). Navíc se jedná o údaje uvažované k roku 2020, 

tedy v podstatě k době uvedení paralelní dráhy do provozu.  

Tento problém s vymezením rozsahu záměru je v případě rozšíření letiště dlouhodobý 
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a je spojen i s průběžnými změnami názvů posuzovaných stavů, které byly následně v 

posudku a stanovisku EIA ze strany zpracovatele posudku a MŽP přejmenovány na 

„maximální provoz po realizaci paralelní dráhy“.  

Odpůrce se nezabýval ani vývojem v obsazenosti letadel, tj. zda je možné zvýšit 

obsazenost letadel, využít větší typy letadel (v současné době probíhají úpravy pro odbavení 

velkokapacitních letadel, v ZUR Středočeského kraje se např. počítalo s prodloužením 

stávající dráhy). Opominutím tohoto aspektu došlo ke zkreslení potřeby celkového počtu 

pohybů na letišti v daném roce. Při posuzování nebyla zohledněna podstatná změna v 

obsazenosti letadel  - poslední údaje za rok 2012 jsou cca 84 osob/let, v roce 2013 85 osob/let 

(viz graf níže), AZUR ale stále pracuje s průměrem 77 osob/let. Dokumentace EIA, z které 

jsou čerpány podklady pro oblast SL/1 a její vymezení, předpokládá přepravu 21,2 mil 

cestujících při 274 500 letech a obsazenosti cca 77 os/pohyb, což odpovídá i kapacitě 

stávajících terminálů. Zpracovatel uvádí na str. 14 akustické studie, že do takto (nesprávně) 

stanovené, byť formálně požadované celkové kapacity k roku 2020 chybí cca 27 000 letadel.  

Při logickém zohlednění trendu zvyšování obsazenosti letadel a možnosti využít 

letadel s vyšší kapacitou by ale zjevně došlo k podstatnému snížení počtu potřebných letadel a 

argumentace o nedostatku kapacit by k roku 2020 neměla žádnou oporu. Při deklarované max. 

stávající kapacitě letiště ve výši 247 000 pohybů za rok, by bylo potřebných 21,2 mil 

cestujících odbaveno při počtu necelých 86 osob na jeden let. Této obsazenosti letadel bylo již 

na letišti reálně dosaženo v roce 2014, což vyplývá z veřejně dostupných podkladů a 

informací od Letiště Praha, a.s. případně z podkladů o provozu na letišti zpracovávaných  

Navrhovatelé proto odmítají deklarovaný nedostatek kapacit k roku 2020, kdy by mělo 

dle původních prognóz dojít k vyčerpání současné kapacity provozu jako nepodložený, 

nesprávný a jsou přesvědčení, že jím bylo nepřiměřeně ovlivněno vyhodnocení potřebnosti 

záměru. 

 Navrhovatelé se domnívají, že aktualizace zásad územního rozvoje i vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území by měla zodpovídat následující otázky:  

-  jaký je požadavek odpůrce na počet přepravených cestujících, 

-  pro jaký rok se počítá s dosažením uváděné kapacity 274 000 pohybů, 

- jaká je max. kapacita stávajícího letiště při zohlednění platných podmínek pro  

 rozhodování v území, 

-  kdy bude dosaženo této maximální kapacity stávajícího letiště. 

Až na základě těchto informací by měly být definovány jednotlivé varianty záměru a 

provedeno hodnocení jejich vlivů. 

Navrhované důkazy: 
- Příloha_iii_5- nesprávné a nedostatečné vstupy do posuzování 
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6. Věcně nesprávné vyhodnocení vlivů 

Závěry i dílčí části příloh vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou převzaté 

do vlastního textu VVURÚ i do odůvodnění. Tyto materiály jsou přitom ovlivněny 

nesprávnými vstupními podklady, jak je uvedeno v předchozích bodech. Vzhledem k tomu, že 

mezinárodní letiště Praha-Ruzyně nebylo v předloženém návrhu AZÚR řádně vymezeno z 

hlediska rozsahu přepravy, potřebnost rozšíření letiště byla deklarována na základě 

nesprávných podkladů a srovnání a v důsledku toho, nebyly a nemohly ani být řádně 

posouzeny vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Rovněž nebyly v napadeném OOP 

dostatečně vymezeny podmínky pro následné rozhodování ve vztahu k ochraně obyvatel. 

Dokumentace EIA, která je dle odpůrce rovněž jedním z hlavních podkladů a závěry a 

stanovisko z tohoto procesu jsou použity v závazné části AZUR, dosud nebyla přezkoumána z 

hlediska správnosti dokumentace ani vydaného stanoviska, jeho vstupních podkladů i postupů 

při projednávání. Základní nesprávnosti a nedostatky celého procesu EIA jsou uvedeny 

v příloze tohoto návrhu. V důsledku zejména nesprávných vstupních podkladů a účelově 

vytvořených srovnávacích variant pro hodnocení záměru na rozšíření letiště namítají 

navrhovatelé nesprávnost celého VVURÚ a jeho závěrů. 

Navrhované důkazy: 
- podnět k přezkumu stanoviska EIA 

7. Nedostatečné vypořádání připomínek 

Navrhovatelé ve lhůtě podle ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona uplatnili proti návrhu 

napadeného opatření obecné povahy písemné připomínky. Tyto připomínky navrhovatelé 

zdůvodnili konkrétními věcnými důvody, opřenými o právní argumentaci. Pořizovatel 

napadeného OOP vypořádal připomínky navrhovatelů v příloze č. 5 k napadenému OOP. 

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že toto vypořádání připomínek je zcela nedostatečné a 

v rozporu s právními předpisy a judikaturou správních soudů v uvedené věci.  

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, č.j. 1 Ao 3/2008-

136: „I v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro 

jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu 

právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek 

rozhodovacích důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost.“ 

Podle rozsudku NSS ze dne 15. 9. 2010, č.j. 4 Ao 5/2010 – 48: „Z hlediska práv 

účastníka řízení představují připomínky poněkud slabší nástroj ochrany ve vztahu k 

námitkám, o nichž je orgán vydávající opatření obecné povahy povinen rozhodnout. Z toho 

však podle názoru Nejvyššího správního soudu nelze dovodit, že by bylo možné či snad 

správné se připomínkami zabývat toliko formálně a vypořádat se s nimi obecnými frázemi, 

aniž by se zohlednila jejich podstata. 

Stanoví-li zákon správnímu orgánu povinnost zabývat se připomínkami jako 

podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění, musí být z 

tohoto aktu zřejmé, že správní orgán věnoval připomínkám náležitou pozornost, seznámil se s 

jejich obsahem a učinil z něj pro opatření obecné povahy nějaký závěr. Požadavky na 
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podrobnost samotného vypořádání se s připomínkami pak budou záviset na jejich relevanci, 

rozsahu a detailnosti.“. 

Tyto požadavky dle názoru navrhovatelů vypořádání připomínek napadený OOP 

nesplňuje. 

Vzhledem k opakování obdobných připomínek od více navrhovatelů i obdobným 

reakcím na připomínky ze strany odpůrce, navrhovatelé odkazují na vypořádání připomínek 

žalobce e) na str. 699-711 přílohy č. 5 aktualizace zásad územního rozvoje.  

7.1) Vypořádání připomínky k (ne)správnosti uváděných parametrů (str. 700): 

Odpůrce reagoval takto: „... tyto údaje (kapacita letiště – pozn. Navrhovatelů) nejsou 

závislé na aktuálních statistikách ani prognózách leteckého provozu.“ V dokumentaci EIA 

(verze z roku 2007 i upravená verze 2009), z které jsou podklady pro SL/1 převzaty, na str. 9 

uvádí: „…  další předpokládaný rozvoj z hlediska odbavovací kapacity je založen na vývoji 

zájmu veřejnosti o leteckou dopravu, ekonomickém rozvoji České republiky a rostoucím zájmu 

turistického průmyslu. Při rozvoji letiště jsou zohledňovány nejen kapacitní potřeby, ale i 

požadavky provozní bezpečnosti (SAFETY) a ochrany před protiprávními činy (SECURITY). 

Zohledněna jsou rovněž závazná pravidla mezinárodních organizací – ICAO a EASA, ale i 

doporučení ostatních organizací civilního letectví – Eurocontrol, IATA, ACI. Při výstavbě a 

provozu letiště byly rovněž naplněny zásady Schengenských dohod, jejich plnění je nezbytnou 

podmínkou pro přistoupení České republiky k těmto dohodám v roce 2008. V dále uvedené 

tabulce je sumarizován vývoj letiště z hlediska počtu odbavených cestujících a pohybů letadel: 

(stav podle podkladů z roku 2006) 

Prognóza Letiště Praha, s.p. 

Rok   Cestující   Nárůst (%)  Pohyby 

2002   6 314 653   3,54   103 904 

2003   7 463 120   18,19   115 756 

2004   9 696 413   29,92   144 962 

2005   10 777 020   11,14   160 213 

2006   11 581 511   7,46   166 346 

2007   12 100 000   4,48  170 000 

2008   12 700 000   4,96   187 000 

2009   13 300 000   4,72   191 000 

2010   14 000 000   5,26  198 000 

2011   14 700 000   5,00   205 000 

2012  15 400 000   4,76  216 500 

2020   21 200 000   37,60   274 000 

Navrhovatelé nesouhlasí s vypořádáním této části připomínky, tj. že stav provozu není 

založen na prognóze. Stav provozu uvažovaného k roku 2020 je převzat z dokumentace EIA a 

byl vytvořen v závislosti na prognóze z roku 2006, což připouští i samotná dokumentace EIA.  

7.2) Vypořádání připomínky k nesprávnosti vymezení tzv. nulové varianty (str. 699, 700) 
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Odpůrce při vypořádání připomínky uvádí: „"Nulová varianta" představuje stav území 

v případě naplnění ZÚR hl.m. Prahy, vydaných usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.32/59 

ze dne 17. 12. 2009 formou opatření obecné povahy č.8/2009 při zohlednění rozsudků 

Nejvyššího správního soudu ČR.“ a zároveň „"Nulová varianta" není v rozporu s omezeními 

vyplývající ze ZÚR. Nelze se odkazovat na jiné nástroje omezení, než vymezuje ZÚR.“ 

 

 Navrhovatelé s vypořádáním této připomínky nesouhlasí. V bodě III. 4 tohoto návrhu 

navrhovatelé podrobně argumentují k tomu, že nulová varianta nepředstavuje schválený stav 

území. Nulová varianta je totiž v rozporu s vymezenou oblastí zasaženou hlukem z letiště 

(SL). Bez změny ZUR následně nelze změnit ani ÚP a vymezit ochranné hlukové pásmo a 

nelze tedy nulovou variantu realizovat. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by zcela 

bezpředmětné v rámci AZUR vymezovat oblast SL/1 a řešit dopady provozu, jak činí 

odpůrce. Navýšení provozu v rozsahu předložené nulové varianty je tedy v rozporu s platnými 

ZUR. 

 

Ve vymezení záměru i oblasti jsou odpůrcem zcela zjevně převzaty, užívány a 

respektovány informace a závěry nejen z fáze územního plánu (odkazy na připravovanou 

neschválenou změnu Z 939/00, v roce 2010 proběhlo společné jednání), ale i z fáze územního 

rozhodování (dokumentace EIA - podmínky pro OHP, vymezení užívání drah, počtu letů). 

Odpůrce nebyl schopen bez převzetí podkladu pro územní řízení (dokumentace EIA) 

vyznačit oblast SL/1, protože hlukový model pro simulaci hlukové zátěže použitý v rámci 

AZUR nepracuje s deskriptory Laeq, které byly použity pro vymezení oblasti SL/1.  

Smysl nulové varianty by mohl spočívat ve stanovení reálné kapacity stávajícího 

dráhového systému se stávajícími omezeními a v porovnání s aktualizovanou prognózou by 

bylo zjevné, kdy bude kapacita vyčerpána. Předkládaná samotná nulová varianta nemá žádnou 

vypovídací hodnotu z hlediska max. kapacity současného letiště ani z hlediska doby, kdy bude 

tato kapacita vyčerpána, a je proto zcela irelevantní srovnávat záměr s touto variantou. 

7.3) Vypořádání připomínky k obsazenosti letadel (str. 700): 

Odpůrce k připomínce uvádí: „Obsazenost letadel nemá vliv na posuzované kapacity 

provozu Letiště Praha/Ruzyně. Posuzovány jsou max. reálné kapacity při zachování 

bezpečnosti leteckého provozu při naplnění ZÚR hl. m. Prahy.“ Navrhovatelé nesouhlasí 

s vypořádáním této připomínky. Aktualizace zásad územního rozvoje je fází, kdy se rozhoduje 

o potřebnosti a důvodnosti záměru. AZUR opakovaně požaduje výstavbu další dráhy 

z důvodu nedostatečné kapacity současného letiště a s tím související bezpečnosti provozu. 

AZUR se přitom vůbec nezabývá otázkou, kolik cestujících vlastně potřebuje ČR resp. Praha 

přepravit. Následně potom ani VVURÚ neřeší, zda v souladu s dlouhodobým trendem 

nepokrývá část požadovaných pohybů lepší vytížení letadel či vyšší počet míst v letadlech. 

Tyto otázky jsou podstatným faktorem pro rozhodování o tom, zda a do jaké míry je nutné 

zatížit hlukem další zastavěná území.  

7.4) Vypořádání připomínky k omezení letů na 3 + 3 pohyby v noci (str. 700): 



 

28 

Odpůrce nesprávně uvádí, že tato omezení si stanovil provozovatel letiště. 

Navrhovatelé tvrdí, že toto omezení vyplývají ze stále platných podmínek v územním 

rozhodnutí pro vyhlášení stávajících ochranných hlukových pásem letiště Praha – Ruzyně, 

která požadovala zachování tehdy platných omezení na 3 starty + 3 přistání v noci. Omezení 

potvrzuje i provozovatel letiště, např. ve zprávě o hlukové situaci na letišti Praha Ruzyně za 

roky 2006-2007 dle zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví se na str. 11 uvádí:„ …:Noční 

provoz na LKPR je omezen provozním opatřením z kap. 2.21 Letecké informační příručky AIP 

ČR, část AD 2 – LKPR, kterým se redukují počty pohybů za noc a upravují typy letadel 

přípustné v nočním provozu (Bonus list) Původní úprava tohoto opatření připouštěla v noční 

době (22 00 – 6 00 hodin místního času) nejvýše  3 vzlety a 3 přistání za hodinu …“). OHP 

bylo vyhlášeno těmito ÚR s následujícími požadavky: 

Územní rozhodnutí Městského úřadu v Hostivici pod č.j. SÚ-4394/1/01-Ga z 16. 11. 

2001 pro OHPL na kat. území Dobrovíz: „zachovat stávající omezení leteckého provozu 

v noční době, kontrolovat dodržování předepsaných trajektorií a postupů letu.“ 

Územní rozhodnutí Městského úřadu v Hostivici pod č.j. SÚ-3105/03-Ga z 23. 07. 

2003 pro OHPL na kat. území Jeneč u Prahy:„zachovat stávající omezení leteckého provozu 

v noční době, kontrolovat dodržování předepsaných trajektorií a postupů letu.“ 

Územní rozhodnutí Městského úřadu v Hostivici pod č.j. SÚ-4394/01-Ga z 16. 11. 

2001 pro OHPL na kat. území Hostouň:„zachovat stávající omezení leteckého provozu v noční 

době, kontrolovat dodržování předepsaných trajektorií a postupů letu.“ 

Územní rozhodnutí Městského úřadu v Hostivici pod č.j. SÚ-0868/04-Ga z 25. 3. 2004 

pro OHPL na kat. území Horoměřice:„zachovat stávající omezení leteckého provozu v noční 

době, kontrolovat dodržování předepsaných trajektorií a postupů letu.“ 

Územní rozhodnutí Městského úřadu v Hostivici pod č.j. SÚ-5552/1/02-Ga z 18. 3. 

2003 pro OHPL na kat. území Kněževes u Prahy:„zachovat stávající omezení leteckého 

provozu v noční době, kontrolovat dodržování předepsaných trajektorií a postupů letu.“ 

7.5) Vypořádání připomínky k věcně nesprávné VVURÚ (str. 700): 

Odpůrce argumentuje ve vypořádání připomínky souladem jeho postupu se zákonem. 

Odpůrce jako správní orgán je dle ustanovení § 3 správní řádu: „… postupuje správní orgán 

tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 

nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ Odpůrce se proto měl zabývat 

věcnou správností, logičností a konzistentností vstupních podkladů a vymezené srovnávací 

varianty. Odpůrce se měl také zabývat otázkou, zda může vycházet z podkladů z dokumentace 

EIA, která nemá oporu ve schválené ÚPD, jejíž věcná správnost nebyla přezkoumána a 

podklady pro niž byly vymezeny a upravovány dle požadavků provozovatele. 

7.6) Vypořádání připomínky k chybějící koordinaci se Středočeským krajem (str. 701): 

AZUR hodnotí záměr aktivní a nulové varianty z pohledu vlivu na obyvatele. 

Vyhodnocení aktivní a nulové varianty nevychází přesvědčivě ani pro jednu z nich. Odpůrce 
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ve vyhodnocení vůbec nezohledňuje, že do posuzování variant nebyli zahrnuti i obyvatelé 

bezprostředně sousedícího Středočeského kraje (srovnej viz: „Pro posouzení počtu negativně 

ovlivněných obyvatel na území Středočeského kraje nebyly srovnatelné údaje k dispozici.“) 

Záměr přitom zasahuje i na území Středočeského kraje a celkové vlivy na udržitelný rozvoj 

nebyly vyhodnoceny ani v rámci ZUR Prahy ani ZUR Středočeského kraje.  

7.7) Vypořádání připomínky k neposouzení kumulativních a synergických vlivů (str. 

701): 

Navrhovatelé nesouhlasí s vypořádáním připomínky a trvají na oprávněnosti 

připomínky z těchto důvodů: 

- výkresy byly sice formálně doplněny, ale vyhodnocení výkresů a závěry chybí, 

- nadále není splněn požadavek MŽP na komentář k lokalitám, které byly 

identifikovány ve výkresech, 

- nadále není odůvodněn rozdíl mezi dílčími hodnoceními základní a nulové varianty v 

odborných přílohách a v celkovém hodnocení, jak navrhovatelé upozorňují v připomínce, 

- jak odpůrce sám připouští, o mírně lepším hodnocení aktivní varianty rozhodl menší 

počet obyvatel zasažených leteckým hlukem. Menší počet obyvatel zasažených hlukem 

vychází ovšem z nesprávných požadavků na množství letecké dopravy a nesprávně vymezené 

nulové varianty. 

7.8) Vypořádání připomínky ke kompenzačním opatřením (str. 702): 

Navrhovatelé nesouhlasí s vypořádáním připomínky. Převzetím detailních opatření a 

podmínek z dokumentace EIA (počet letů, rozdělení provozu, ...) vycházejících ze zastaralých 

prognóz bez odůvodnění potřebnosti realizovat záměr odpůrce nepřiměřeně omezil hledání 

šetrnějších variant záměru a jeho provozu. Šetrnější varianty leteckého provozu nebyly 

hledány v rámci PUR, ZUR, ÚP ani dokumentace EIA. Odpůrce ve vypořádání neřešil 

nepřiměřenost vymezení oblasti SL/1, nevysvětlil, proč se při podstatném snížení provozu v 

noci oblast SL/1 a s tím spojené plánované ochranné hlukové pásmo oproti současnému stavu 

rozšiřuje. 

7.9) Vypořádání připomínky k nepřiměřenosti vymezení (str. 704): 

Navrhovatelé namítají, že připomínka nebyla řádně vypořádána z následujících 

důvodů. Odpůrce neprokázal, že záměr je navržen „nejšetrnějším možným způsobem“, toto 

tvrzení z VVURÚ ani dokumentace EIA nevyplývá. Bylo možné navrhnout a posuzovat více 

variant pro přijatelné řešení. Nulová varianta je navíc vymezena věcně nesprávně. Nebyla 

ověřena potřebnost záměru v uváděném čase a jeho potřebný rozsah provozu, pouze byly 

mechanicky převzaty údaje provozovatele z dokumentace EIA.  

Rozšiřování SL/1 a ochranného hlukového pásma z důvodu nočního hluku není 

důvodné, protože provoz na letišti má být v noci omezen.  

Převzetím podkladů od provozovatele bez prověření prognóz a potřebnosti v rámci 

AZUR nebyla vyloučena libovůle na straně odpůrce. Vypořádání připomínky zejména 

odkazuje na požadavky PUR, zadání AZUR a Strategii HMP, což ovšem nezbavuje odpůrce 
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povinnosti hledat šetrné způsoby realizace, posoudit reálné potřeby a důvodnost rozsahu 

vymezení oblasti SL/1 a pracovat s aktuálními podklady. 

7.10) Vypořádání připomínky k nadměrné hlukové zátěži (str. 706-707): 

Připomínka nebyla řádně vypořádána z následujících důvodů. Odpůrce objasňuje a 

uvádí pouze obecně pravdivá tvrzení a vysvětluje pojmy. Odpůrce v připomínce nevysvětlil, 

proč se v rámci VVURÚ, zejména v akustické studii a ve studii vlivů hluku na zdraví, stále 

užívá ukazatel Ld, jestliže ve vypořádání připomínek tvrdí, že Ld=Laeq,T=16hod. Podrobněji 

k rozdílu v deskriptorech v bodě III. 14. 

Navrhovatelé odmítají tvrzení, že v připomínce jsou ohledně ukazatele Ld zavádějící 

informace. V připomínce je pouze konstatováno formou citace vyhlášky č. 523/2006 Sb., co 

se rozumí mezní hodnotou těchto ukazatelů.  

7.11) Vypořádání připomínky k závažnému pochybení v procesu přijímání AZUR (str. 

710): 

Navrhovatelé nesouhlasí s vypořádáním připomínky, protože byli tímto postupem 

poškozeni na svých právech, když neměli možnost vyjádřit se ke změněnému výroku ani 

změněné VVÚR (podrobněji viz bod III.1). 

7.12) Vypořádání připomínky k procesu posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (str. 

710): 

Vypořádání obsahuje dle navrhovatelů následující nesprávné informace. Záměr na 

rozšíření letiště v rozsahu posuzovaném v EIA není v souladu s platným územním plánem, 

potvrzuje to např. i v AZUR uváděný odkaz na připravovanou neschválenou změnu územního 

plánu č. Z 939/00 (v roce 2010 proběhlo společné jednání), která má tento záměr v 

požadovaném rozsahu teprve vymezit. V územním plánu nejsou vymezeny plochy potřebné 

k rozšíření letiště ani oblasti zasažené jeho provozem. Nebyla vyznačena ochranná hluková 

pásma, neexistují žádná omezení výstavby a rozvoje území v blízkosti letiště.  

Navrhovatelé nenamítají možnost zpracování dokumentace EIA v předstihu 

provozovatelem, ale namítají nesprávnost převzetí záměru od provozovatele v plném rozsahu 

bez prověření potřebnosti a variant. 

7.13) Vypořádání námitky oprávněného investora 

Odpůrce vyhověl dvěma námitkám uplatněným ze strany Letiště Praha, a.s. ve fázi 

veřejného projednání z titulu oprávněného investora. Za prvé se jedná o změnu výroku 

v oddílu 4.1.1. – vymezení SL/1. Za druhé oprávněný investor Letiště Praha, a.s. požadoval v 

další námitce změnit text výroku, který vycházel ze zjištění ve VVURÚ, že realizace záměru 

v posuzovaném rozsahu provozu bude mít negativní dopady na okolí letiště: „Předpokládané 

rozšíření letiště má negativní dopady na stávající využití a omezuje rozvoj a budoucí způsob 

využití území ve vymezené oblasti.“ Námitce bylo vyhověno, text byl přeformulován na 

„Předpokládané rozšíření letiště může mít negativní dopady na stávající využití a může omezit 
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rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené oblasti.“ 

Navrhovatelé tvrdí, že vyhovění této námitce je věcně nesprávné z následujících 

důvodů. V rámci vymezení a hodnocení SL/1 dochází k výběru podkladů z detailní 

dokumentace EIA, kdy odpůrce přebírá podklady (izofony) pro vymezení oblasti, podmínky 

budoucích ochranných hlukových pásem, udává ve shodě s EIA počet posuzovaných pohybů 

letadel, jejich trasy, rozdělení na drahách. Odpůrce na druhé straně tvrdí, že si není jist, zda 

realizovaný záměr bude mít negativní dopady na okolí. Navrhovatelé jsou si vědomi, že lze 

diskutovat o míře negativních vlivů či rozsahu dotčeného území, ale změna ve výrokové části 

v uvedeném rozsahu je zjevně nesprávná, účelová a matoucí dotčené obyvatele. Navrhovaný 

záměr bude mít zcela zřejmě negativní vlivy na své okolí. Negativní vlivy má i stávající 

letiště při ročním provozu do 175 000 pohybů za rok, což dokládají vyhlášená a funkční 

ochranná hluková pásma, měření hluku i prováděná nákladná opatření na obytných a školních 

budovách. O negativních dopadech v případě rozšíření letiště na deklarovaných a 

posuzovaných 275 000 pohybů za rok tedy nelze objektivně pochybovat, a právě v jejich 

důsledku byla v OOP vymezena konkrétní oblast SL/1, která omezuje budoucí způsob využití 

území, na které má být přenesen letecký provoz.  

Za druhé se jedná o rozšíření oblasti zasažené provozem letiště na území vymezené 

noční izofonou LAeq-N = 45 dB z leteckého provozu letiště Praha-Ruzyně. Navrhovatelé 

tvrdí, že vyhovění námitce byla v rozporu se zásadou proporcionality, protože stávající oblast 

s možným nadlimitním nočním leteckým hlukem vymezená hranicí OHP vyhověla i při 58 

letech v charakteristické noci (ověřeno měřením HS HMP). Jestliže se odpůrce zavazuje 

omezit po výstavbě druhé dráhy noční provoz na 40 pohybů za noc, důsledně aplikovat 

postupy na letišti a lze předpokládat i modernizaci leteckého parku, není a nemůže být žádný 

věcný důvod pro rozšíření této oblasti. Navrhovatelé považují rozšíření oblasti zasažené 

provozem letiště za podstatnou úpravu návrhu, pro kterou se mělo konat opakované veřejné 

projednání. 

Navrhované důkazy: 
- územní rozhodnutí Městského úřadu v Hostivici k ochrannému hlukovému pásma (5x, 

veřejně dostupné) 

 

8. Nesprávné vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů 

Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje 

nesouhlasné stanovisko, které bylo podrobně odůvodněno (nesprávně vymezená nulová 

varianta, nesprávně vymezený provoz na letišti, neposouzení kumulativních vlivů s novou 

tramvajovou dopravou, atd.). Ve Vypořádání stanovisek, návrh rozhodnutí o námitkách a 

návrh vyhodnocení připomínek k návrhu aktualizace č. 1 ZÚR HMP včetně VVÚR na str. 1: 

„Jednání se uskutečnilo dne 17. 1. 2014, se zástupci HSH HMP bylo prokonzultováno jejich 

stanovisko a následující záměry: 1. Pracovníci HS HMP, byli seznámeni s novelou stavebního 

zákona, ze kterého vyplynula změna uplatňování stanovisek v rámci veřejného projednání. 

Dle § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, je uvedeno: 

„Dotčené orgány a ministerstva uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly 

od společného jednání (§37 odst. 3) změněny. Dokumentace nebyla změněna, z tohoto důvodu 

se nejedná o stanovisko, ale o připomínku. Stanovisko bude moci HS HMP uplatnit následně 
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dle § 39 odst. 4, výše uvedeného zákona.“  

Navrhovatelé k vypořádání této připomínky tvrdí. Postup odpůrce byl v rozporu se 

zákonem (blíže viz III. 1. b.), odpůrce měl postupovat dle Stavebního zákona před novelou. I 

pokud by soud považoval postup odpůrce dle Stavebního zákona po novele za správný, 

postupoval odpůrce nesprávně, protože dokumentace byla změněna. Změněno bylo 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

 -  počet stran vlastního textu VVURÚ se zvýšil z 230 na 309, 

 - doplněno dále bylo 5 příloh VVURÚ - výkresy kumulativních vlivů významné z 

hlediska vlivů na zdraví, dále byly např. provedeny změny v hodnocení na oblasti NATURA – 

v samostatné příloze VVURÚ. 

Stanovisko a připomínka se zásadně liší ve své závaznosti a způsobu vypořádání. 

Stanovisko HS HMP bylo negativní, rozdíl mezi připomínkou a stanoviskem je proto zcela 

zásadní. Přestože odpůrce označil podání HS HMP jako připomínku, vedl o ní s HS HMP 

dohadovací jednání, což je postup vymezený pro vypořádání stanovisek. Stanovisko HS 

HMP z prosince 2013, vyjádření po dohadovacím řízení i stanovisko k vyhodnocení 

připomínek a námitek opakovaně (3x) obsahují upozornění na pochybení v definici nulové 

varianty. Právě vymezení nulové varianty přitom má zásadní vliv na závěry a doporučení 

odborných studií – akustické, hodnocení zdravotních rizik, hodnocení kumulativních vlivů. 

Vymezení nulové varianty tak přímo ovlivňuje vybranou variantu. 

Navrhovatelé dále tvrdí, že překvalifikování stanoviska vydaného HS HMP po 

skončení dohadovacího řízení je vedlo k následnému  rozporu s ustanovením § 4 odst. 4 

stavebního zákona: „Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným 

stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené 

orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, 

které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo 

původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené 

územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu 

územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.“ 

Odpůrce zjevně nepředložil HS HMP žádné nově zjištěné a doložené skutečnosti, které by 

měnily podmínky původního stanoviska. HS HMP odkazuje na veřejné projednání bez 

uvedení konkrétních nových skutečností, které by podstatně změnily podmínky, za kterých 

bylo původní stanovisko vydáno. HS HMP dále odkazuje na rozsudek NSS čj. 1 As 135/2011, 

který byl vydán dne 31. 1. 2012 a nebyl proto novou skutečností pro změnu stanoviska HS 

HMP v únoru roku 2014, tedy více jak 2 roky po vydání rozsudku NSS. Navrhovatelé proto 

tvrdí, že HS HMP neměla důvod změnit své stanovisko z nesouhlasného na souhlasné. 

Navrhovatelé dále tvrdí, že vyjádření HS HMP z 19. 2. 2014 je nedostatečně odůvodněné a 

nesplňuje požadavky ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu, protože z něj nevyplývá, jakými 

úvahami se HS HMP řídila při změně svého stanoviska.  

Odpůrce se zcela nedostatečně zabýval podstatou připomínky, tedy nesprávným 

vymezením nulové varianty, což bylo připomínkováno i ze strany navrhovatelů. Důvody HS 

HMP jsou v zásadě shodné s důvody navrhovatelů. Věcné výhrady k nesprávnosti nulové 

varianty uváděla HS HMP opakovaně i ve vyjádření z 19. 2. 2014, tedy po „překvalifikování“ 
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stanoviska na připomínku ze strany odpůrce a také ve stanovisku k vypořádání připomínek z 

2. 6. 2014: 

„V rámci VVURÚ HS HMP trvá na připomínkách k tzv. Nulové variantě. Dle názoru 

HS HMP měla být v dokumentaci uvedená nulová varianta jednou z výhledových variant. Ta 

pak měla být, spolu s aktivní variantou posouzena s výhledovým stavem v rámci současné 

platné legislativy a omezení území. Jedná se zejména o provoz letiště Praha-Ruzyně 

omezeného OHP, vyhlášeným Magistrátem hlavního města Prahy – odborem územního 

rozhodování. V něm jsou, kromě vymezení území OHP, také podmínky a omezení provozu 

letiště Praha-Ruzyně. HS HMP se domnívá, že výše uvedené rozpory mohly ovlivnit 

vyhodnocení variantního řešení.“ 

I přes opakované upozornění na extrémně negativní dopad špatně vymezené nulové 

varianty u letiště v Praze-Ruzyni, toto vymezení zásadně ovlivnilo závěry odborné studie v 

případě vlivů hluku na obyvatele (příloha č. 3 VVURÚ str. 32 : „ S přihlédnutím k výsledkům 

analýz zejména v oblasti hluku z letecké dopravy lze jako mírně příznivější hodnotit 

výhledovou variantu Aktivní – Základní řešení“.)  

Vypořádání stanoviska HS HMP bylo tedy věcně nesprávné a v rozporu se zákonem. 

Vzhledem k věcným nesprávnostem je souhlasné stanovisko HS HMP nezákonné (z důvodů 

věcných, rozporu s vázaností předchozím stanoviskem i z důvodu jeho nedostatečného 

odůvodnění). Obsah a vypořádání stanoviska přitom mělo přímý a nezpochybnitelný vliv na 

vymezení variant řešení, jejich vyhodnocení a tím i obsah AZÚR. 

Navrhované důkazy: 
- stanovisko HS HMP (3x) 

9. Chybějící koordinace se Středočeským krajem 

Plocha pro rozšíření letiště jsou situované převážně na území hlavního města Prahy, 

ale částečně je vymezena i na území Středočeského kraje, kde bude mít významné negativní 

vlivy na životní prostředí i obyvatele. Přitom vlivy rozšíření letiště pro území Středočeského 

kraje nejsou vyhodnoceny v žádné územně plánovací dokumentaci, nemohlo tedy dojít k 

řádnému vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně vyhodnocení kumulativních a 

synergických vlivů, a není zajištěna koordinace požadavku na využívání a prostorové 

uspořádání území, není řešena ani vazba na navazující dopravní síť. Nekomplexnost řešení 

v území se pak projevuje i následujícími způsoby. 

Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví nezohledňuje vlivy na obyvatele 

Středočeského kraje (viz str. 5 „dotčené území v tomto případě zahrnuje obyvatelstvo na 

celém území hlavního města Prahy“). Obdobné platí i pro Vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území – Příloha č. 2 Rozptylová studie a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území – Příloha č. 1 Akustická studie. Rozptylová a akustická studie se pak dopouští 

zásadních pochybení, když nezapočítává do počtu negativně ovlivněných obyvatel i obyvatele 

za bezprostředními hranicemi hl. m. Prahy. Tento postup je zcela nekonzistentní s postupem 

v případě ochrany zemědělského půdního fondu, kdy je naopak započítáván zábor půdy i ve 

Středočeském kraji (viz str. 171 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území). 
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10. Neposouzení kumulativních a synergických vlivů 

Ve výkresech k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – Příloha č. 7: 

Hodnocení kumulativních a synergických vlivů navrhovaných oblastí a koridorů ZÚR hl. m. 

Prahy je rozšíření SOKP a letiště Praha-Ruzyně zakresleno jako oblast A1, A7, A8, A9 a A10. 

Na stejném území jsou však vymezeny i další záměry nebo již existující dopravní stavby, 

které rovněž generují nadlimitní hluk. K hodnocení kumulativních vlivů v souvislosti s oblastí 

SL/1 mají navrhovatelé následující výhrady.  

Za prvé, na výkrese A jsou vyznačeny plochy, kde lze předpokládat nadlimitní hluk z 

jednotlivých zdrojů. Místa, kde současně působí hluk z různých zdrojů, však nejsou 

identifikována. Například plánovaná tramvajová trať v Suchdole není proto dostatečně 

vyhodnocena a vyznačena jako možná oblast s možností kumulace hluku na nadlimitní z 

různých zdrojů, které samostatně mohou dodržovat hlukové limity. Stejné platí pro železniční 

trať podél Vltavy. Přitom z hlediska hlukové a případně imisní zátěže tyto záměry a již 

existující zdroje hluku ve svých kumulativních účincích vytvářejí do budoucna neúnosnou 

situaci. 

Za druhé, odpůrce vyznačil oblast s nadlimitním nočním leteckým hlukem, zjevně 

bez ověření podkladů v akustické studii, pouze s využitím podkladů z dokumentace EIA (viz 

výkres A). Odpůrce postupoval zjevně nesprávně, protože stávající oblast s možným 

nadlimitním nočním leteckým hlukem vymezená hranicí OHP vyhověla i při 58 letech v 

charakteristické noci (ověřeno měřením HS HMP). Jestliže se odpůrce zavazuje omezit po 

výstavbě druhé dráhy noční provoz na 40 pohybů za noc, důsledně optimalizovat postupy na 

letišti, není a nemůže být žádný věcný důvod pro rozšíření této oblasti. Oblast byla vyznačena 

chybně s využitím nesprávných podkladů z dokumentace EIA bez prověření podkladů. 

Za třetí, odpůrce v rámci hledání synergických vlivů provádí průnik ploch 

nadlimitního hluku aktivní varianty s nulovou variantou, která však v případě záměru na 

rozšíření letiště není nulová, ale výhledová. Nulová varianta u letiště představuje přenesení 

cca 100 000 pohybů – přistání nad centrální Prahu, což by se projevilo nadlimitním hlukem za 

současných podmínek nepřijatelným. S nulovou variantou nelze v případě letiště pracovat při 

hodnocení kumulativních a synergických vlivů. 

Za čtvrté, nejsou vymezeny a posouzeny synergické vlivy nových záměrů (rozšíření 

letiště, SOKP) se stávajícími zdroji hluku a emisí v oblasti SL/1.  

Posouzení vlivů AZÚR na životní prostředí odporuje zákonu EIA, směrnici EP a Rady 

2011/92/EU o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a zákonu č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), když neobsahuje 

informace o kumulativních a synergických vlivech. Povinnost posouzení těchto aspektů 

vyplývá z ustanovení § 2 zákona EIA, z bodu f) přílohy č. I. směrnice SEA a z bodu 5 přílohy 

ke stavebnímu zákonu.  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – Příloha č. 7 Hodnocení kumulativních 

a synergických vlivů navrhovaných oblastí a koridorů ZÚR hl. m. Prahy je přes svůj značný 

rozsah zpracováno pouze povrchně. Při hodnocení kumulativních a synergických vlivů je 
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vždy opisováno stejné hodnocení, a to ve všech kategoriích (popisu, kvantifikaci, 

monitoringu, kompenzačních opatřeních). Tento postup je v rozporu se stanoviskem MŽP, 

které vyžadovalo „v případě kumulativních a synergických vlivů bude ve vyhodnocení jasně 

uveden komentář k lokalitám, které byly identifikovány ve výkresech a na základě tohoto 

stanovení by pak měly být vysloveny konkrétní opatření k minimalizaci vlivů pro nově 

navrhované záměry.“  

 Zvláště popis kumulativních a synergických vlivů v plochách synergie B, C, D a E je 

zcela arbitrární a shodný pro všechny plochy. Jako kompenzační opatření je pak pravidelně 

uváděno, že bude nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. Prosté dodržování 

stávajících zákonů přitom nelze považovat za kompenzační opatření. 

11. Kompenzační opatření 

Stanovisko MŽP (č.j. 54485/ENV/13, ze dne 2. srpna 2013) v bodu A.2. vyžadovalo: 

„Na základě dopracování vyhodnocení budou vyvozeny jasné závěry, zda lze s jednotlivou 

plochou či koridorem souhlasit, případně budou uvedeny konkrétní opatření (pro jednotlivé 

plochy a koridory ve vztahu k území a podrobnosti ZÚR), které tento souhlas budou 

podmiňovat.“ Tomuto požadavku měla vyhovět doplněná příloha Vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území – Příloha č. 6: Návrh opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci 

všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí pro 

navrhované oblasti a koridory ZÚR hl. m. Prahy.  

Kompenzační opatření pro rozšíření letiště Praha-Ruzyně jsou popsána na str. 52 a 57, 

tato opatření jsou ale natolik podrobná, že se dostávají do rozporu s povinností neupravovat 

v zásadách územního rozvoje záležitosti, které spadají svou podrobností do územních plánů, 

případně do územního řízení. Navíc dle tvrzení na str. 3 Vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, Příloha č. 6: Návrh opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí pro 

navrhované oblasti a koridory ZÚR hl. m. Prahy, zde nemají být uvedena opatření vyplývající 

ze zpracovaných územně plánovacích a projektových dokumentací. Přesto jsou prakticky 

všechna uvedená navržená opatření převzata z podrobnější dokumentace, zejména z EIA nebo 

z připravované a neschválené změny územního plánu Z 939/00. Zároveň většina opatření 

směřuje do fáze územního řízení nebo vyhlašování ochranného hlukového pásma.  

Opatření pro omezení výstavby chráněných objektů není jednotné – na str. 8 odst. 14 

je uváděno, že se „nemají“ na str. 55 už je přímo uvedeno, že se „nesmí umisťovat do 

nadlimitně zasažených oblastí dle map v příloze 8 akustické studie“, ale v druhé větě je 

možnost umístit zase připouštěna, výrok k SL/1 je formulován „za podmínky dodržení 

prokazatelného splnění legislativních požadavků“.  

Příloha č. 6 uvádí, že neobsahuje opatření vyplývající z předpisů, pak na str. 53 

navrhuje vyhlášení ochranného hlukového pásma, které je bezpochybně zákonnou povinností. 

Odpůrce dále upřesňuje na str. 53 přílohy 6 budoucí rozsah OHP: „konečný rozsah 

ochranného hlukového pásma (OHP) navrhne oznamovatel v rozsahu limitní izofony striktně 

v souladu s citací §31 odst. (2) zákona o ochraně veřejného zdraví.“ Citované ustanovení 

zákona o ochraně veřejného zdraví zní: „(2) Při překročení hygienických limitů z provozu 
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hluku na mezinárodních letištích zajišťujících ročně více než 50 tisíc startů nebo přistání a 

vojenských letištích je provozovatel letiště povinen navrhnout vydání opatření obecné povahy 

podle správního řádu ke zřízení ochranného hlukového pásma. Opatření obecné povahy ke 

zřízení ochranného hlukového pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou 

hygienickou stanicí.“ Toto ustanovení neobsahuje žádný požadavek na vymezení OHP 

striktně v rozsahu limitní izofony.  

Odpůrce vymezil v grafické příloze č. 8 akustické studie území zasažené nadlimitním 

hlukem s tím, že přesnost výpočtu ekvivalentní hladiny leteckého hluku je +/-3 dB (viz str. 8 

akustické studie). Pokud odpůrce požaduje vymezit OHP na této izofoně, zcela svým 

striktním požadavkem pomíjí skutečnost, že na vypočtené izofoně může být ekvivalentní 

hladina hluku o 3 dB vyšší než je hygienický limit hluku. Doporučené opatření je tak 

nedostatečné a věcně nesprávné, protože nezajišťuje kompenzační opatření ani ochranu 

obyvatel v nezbytném rozsahu. S ohledem na nepřesnost výpočtu by mělo být území 

potenciálně zasažené nadlimitním hlukem vymezeno izofonou ekvivalentní hladiny hluku ve 

výši o 3 dB nižší, než je příslušný hlukový limit pro denní nebo noční dobu, jinak nelze 

přiměřeně zajistit ochranu obyvatel a „být na straně bezpečnosti“. 

Návrhy opatření pro předcházení, zmírnění nebo kompenzaci zjevně neplní účel nebo 

jsou nedostatečná z následujících důvodů:  

Za prvé, doporučení na územní rozsah OHP je z důvodu omezení na izofonu 

s vysokou mírou nejistoty nesprávné.  

Za druhé, se předpokládá rozšiřování území zasaženého nadlimitním nočním hlukem, 

přestože se počet nočních letů má oproti současnému maximu možných pohybů snižovat.  

Za třetí, z hlediska navrhovatelů se u doporučovaných opatření nejedná o 

kompenzační opatření za předpokládanou nadlimitní hlukovou zátěž, ale v drtivé většině 

pouze o provozní podmínky, za kterých nemá být hluk vyšší, než je nadlimitní hluk uváděný v 

akustické studii. Opatření nepůsobí na snížení hluku, naopak koncentrují noční hluk na jednu 

dráhu a umožňují jeho zvýšení. 

Za čtvrté, vyhlášení ochranného hlukového pásma nelze považovat za kompenzační 

opatření, protože je to opatření primárně sloužící letišti (a umožňující jeho provoz). Ochranné 

hlukové pásmo znamená povinnost obyvatel strpět venkovní hluk přesahující hygienický 

limit. Zřízení ochranného hlukového pásma je sice spojené s výměnou oken, ale tato výměna 

by v případě nerealizace záměru nebyla nutná a lze ji proto jen obtížně považovat za 

kompenzaci. 

Za páté, návrhy kompenzačních opatření pro preferenci drah nevycházejí z hledání 

přijatelné varianty provozu rozšířeného letiště, AZUR tak ve svém důsledku v dalších 

stupních územně plánovací dokumentace podstatně omezuje hledání jiných provozních stavů 

šetrnějších k okolí a tím i užití efektivních kompenzačních opatření (viz výrok, bod 5.3.1.).  
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13. Rozpor se zásadou proporcionality 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005 – 98 

cit: „Za závěrečný krok algoritmu (testu) přezkum obsahu napadeného opatření obecné 

povahy z hlediska jeho proporcionality. Proporcionalitu soud vnímá dvěma způsoby – v jejím 

užším a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soud chápe obecnou přiměřenost 

právní regulace. Mezi základní atributy právního státu patří přiměřenost práva a z tohoto 

důvodu je úkolem mimo jiné právě i soudní moci přispívat svojí rozhodovací činností k 

rozumnému uspořádání společenských vztahů. Soud se proto v rámci přezkumu souladu 

opatření obecné povahy se zákonem věnuje též otázkám, zda napadené opatření obecné 

povahy vůbec umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (kritérium vhodnosti), zda opatření obecné 

povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným 

legislativním prostředkem (kritérium potřebnosti), zda opatření obecné povahy omezuje své 

adresáty co nejméně (kritérium minimalizace zásahů); v neposlední řadě soud také zkoumá, 

zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli (kritérium 

proporcionality v užším slova smyslu).“ 

Podle rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne dne 21. července 2009 sp. zn. 1 Ao 

1/2009 – 120 cit: „Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení 

podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho 

vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen v 

nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, 

nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace 

zásahu). Každý záměr vymezovaný v zásadách územního rozvoje musí být hodnocen z hlediska 

potřebnosti. Nejvyšší správní soud v usnesení svého rozšířeného senátu ze dne 21. 7. 2009, č.j. 

1 Ao 1/2009 – 120 uvedl, že i v testu přiměřenosti při přezkumu opatření obecné povahy je 

nutné zkoumat, zda způsob provedení opatření má ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené 

důvody, zda je provedeno nejšetrnějším možným a nediskriminačním způsobem a s vyloučením 

libovůle (srov. také rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005 – 98). Shledá-li soud, 

že některá z těchto kumulativních podmínek není splněna, je to zásadně důvodem pro zrušení 

opatření obecné povahy.“ 

Prvním porušením principu proporcionality je samotné rozšíření letiště. Druhým 

porušením jsou nepřiměřené podmínky pro oblast SL/1. 

K vymezení rozšíření letiště navrhovatelé uvádějí: Vymezením rozšíření letiště 

Praha-Ruzyně s věcně chybným vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území jsou dotčena 

práva tisíců obyvatel městských částí Prahy a středočeských obcí, v území se nachází 

mateřské a základní školy, také např. Česká zemědělská univerzita a čtyři ústavy Akademie 

věd ČR, dotčeny jsou také veřejné zájmy na ochraně zemědělského půdního fondu, ochraně 

přírody a krajiny a další. Vymezení záměrů, jejich hodnocení i navrhovaná opatření jsou 

přitom krajně nevyvážená, ve výsledku se v některých oblastech v zájmu zdraví obyvatel 

nesmí létat vůbec, jinde se ukládá povinnost strpět noční provoz po celý rok. Aktualizace 

ZÚR tedy zcela nesprávně nerozlišuje mezi obtěžováním hlukem a nadlimitní hlukovou zátěží 

se zdravotními následky pro dotčené obyvatele.  

Z hlediska proporcionality zásahu do práv navrhovatelů je zásadní, že aktualizace 
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ZÚR ani žádný jiný dokument neprověřoval skutečnou potřebnost navrhovaného rozšíření 

letiště a oblasti zasažené jejím provozem. Záměr byl v plném rozsahu, bez prověření 

podkladů co do rozsahu i způsobu provozu (invariantně) převzat od provozovatele letiště, 

jehož zájmy i úkoly jsou odlišné od cílů územního plánování. Není tedy zřejmé, zda 

navrhované opatření je skutečně vhodné, potřebné a je zároveň minimálním zásahem.  

K nepřiměřeným podmínkám pro oblast SL/1 navrhovatelé uvádějí: Odpůrce vyhověl 

(dle názoru navrhovatelů nesprávně) dvěma námitkám uplatněným ze strany investora Letiště 

Praha, a.s. a přeformuloval text výroku z: „Předpokládané rozšíření letiště má negativní 

dopady na stávající využití a omezuje rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené 

oblasti.“ na „Předpokládané rozšíření letiště může mít negativní dopady na stávající využití a 

může omezit rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené oblasti.“ 

Navrhovatelé namítají, že po provedené změně výroku není již ve fázi ZUR důvod k 

nepřiměřenému zásahu do práv navrhovatelů v podobě podmínek uvedených v oddíle 4.4.1. - 

„Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:  

a) respektování kapacitních a provozních podmínek letiště, stanovení režimu v okolí letiště ve 

smyslu podmínek navrhovaných ochranným hlukovým pásmem, 

b) rozšíření systému kompenzačních programů... 

Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci: 

a) navrhnout způsob využití a prostorové regulativy respektující podmínky provozu letiště, …. 

Ve výroku aktualizace ZÚR i v jeho odůvodnění jsou negativní vlivy uváděny v 

nekonkrétní podobě a se zpochybněním, zda vůbec nastanou. Přesto jsou navrhovatelé dotčení 

oblastí SL/1 nuceni strpět v průběhu dalšího rozhodování závaznou podmínku respektovat 

nespecifikované kapacitní a provozní podmínky letiště. Navrhovatelé namítají, že po změně 

výroku po veřejném jednání jsou podmínky pro oblast  SL/1 nepřiměřené a zbytečně zasahují 

do práv navrhovatelů.  

Odpůrce vyhověl i námitce ohledně rozšíření oblasti zasažené provozem letiště na 

území vymezené noční izofonou LAeq-N = 45 dB z leteckého provozu letiště Praha-Ruzyně. 

Navrhovatelé tvrdí, že vyhovění námitce bylo v rozporu se zásadou proporcionality, protože 

stávající oblast s možným nadlimitním nočním leteckým hlukem vymezená hranicí OHP 

vyhověla i při 58 letech v charakteristické noci (ověřeno měřením HS HMP). Jestliže se 

odpůrce zavazuje omezit po výstavbě druhé dráhy noční provoz na 40 pohybů za noc, 

důsledně aplikovat postupy na letišti a lze předpokládat i modernizaci leteckého parku, není a 

nemůže být žádný věcný důvod pro rozšíření této oblasti. 

14. Nesprávné vyhodnocování hlukové zátěže   

V AZÚR jsou do stejného území navrhovány dva záměry staveb s mezinárodní 

přepravou, které způsobí nadměrnou zátěž pro obyvatele i životní prostředí. Toto území je již 

v současné době dotčeno provozem stávajícího dráhového systému a navrhovatelé požadovali 

v průběhu projednávání AZÚR zvážení umístění obou záměrů do stejného území, řádné 

zdůvodnění potřeby těchto staveb v jedné lokalitě a upozornili na nedostatky ve vyhodnocení 

vlivů na zdraví obyvatel.  
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Navrhovatelé poukazují na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. února 2013, 

č.j. 50 A 24/2012 – 64: „V průběhu pořizování zásad by ovšem mělo být koncepčně 

prověřeno, zda plánované záměry mají vůbec šanci být v budoucnu realizovány (např. i z 

pohledu budoucího zatížení území), aby preventivně bylo zabráněno vynakládání energie a 

peněz na projekty zcela nesmyslné, nerealizovatelné či (veřejnoprávně) nepovolitelné, nebo na 

projekty směřující k použití nezákonných praktik typu salami-slicing (salámová metoda). Na 

vymezování jednotlivých záměrů v zásadách územního rozvoje je tedy třeba nahlížet celostním 

způsobem, a to zvláště tehdy, je-li zamýšleno vícero záměrů v již dosti zatížené části území 

(imisemi, hlukem apod.). To jinými slovy znamená, že při stanovení požadavků na uspořádání 

a využití území a úkolů pro územní plánování ve vztahu k určitému záměru musí být 

zohledněna jak současná zátěž území, tak i veškeré plánované záměry, kumulace, jejichž vlivů 

by mohla mít negativní vliv na ovzduší a hlukovou situaci v dané oblasti.“ 

Navrhovatelé poukazují na následující nedostatky ovlivňující hodnocení vlivů hlukové 

zátěže na zdraví obyvatel v příloze č. 3 VVURÚ – Hodnocení zdravotních rizik.  

Za prvé, vyhodnocení vlivů na zdraví nemohlo být provedeno řádně, protože vychází z 

nesprávných podkladů (blíže viz bod III.5– nadhodnocený odhadovaný počet pohybů 

letadel, nezohlednění vývoje obsazenosti). Závěry a doporučení uváděné v příloze č. 3 

VVURÚ Hodnocení zdravotních rizik byly ovlivněny nesprávnou a účelově vytvořenou 

nulovou variantou (blíže viz bod III.4).  

Za druhé, pro hodnocení byly použity deskriptory, které neodpovídají ani nařízení 

č. 270/2011 Sb., ani vyhlášce č. 523/2006 Sb. Podklady o provozu pro rok 2020 jsou 

převzaty z dokumentace EIA, kde se používají ukazatele Laeq dle nařízení č. 270/2011 Sb. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj užívá označení Ld, Ln, které se vztahuje k evropské 

směrnici a vyhlášce č. 523/2006 Sb. se používají pro hlukové mapování a nemají vztah ke 

stanoveným hygienickým limitům. 

Hodnotící deskriptor Ld je ve vyhlášce č. 523/2006 definován pro dobu 12 denních 

hodin a s hodnotícím obdobím 1 rok. Hodnotící deskriptor Laeq je definován pro dobu 16 

denních hodin a s hodnotícím obdobím 6 měsíců. Výše uvedené rozdíly mezi Ld a Laeq 

potvrzuje i text v příloze 15 dokumentace EIA - Studie hluku na str. 10, Ing. Potužníková: „V 

deskriptorech Ldvn a Ln, zavedených směrnicí EU č. 2000/49/EC [23] pro tvorbu 

strategických hlukových map, se za hodnotící interval prosadilo období jednoho roku, neboť 

je bezpečně prokázáno, že odezva lidského organizmu na hlukovou zátěž z dopravy, včetně 

leteckého hluku, dobře koreluje právě s požadovanými dlouhodobými ukazateli. Oproti 

požadavku směrnice [23] je naše legislativa přísnější v tom, že se v hodnocení hluku uvažuje 

průměrný letecký provoz v letní sezóně, který je vždy větší než průměrný provoz za celý rok.“  

Odpůrce vycházel z dokumentace EIA, ve které se používají ukazatele Laeq, ale ve 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj používá ukazatele Ld, Ln. Odpůrce si proto zřejmě 

definoval vlastní ukazatel Ld s trváním 16 hodin. Odpůrce pak tvrdí, že Ld=LaeqT=16hod. 

Navrhovatelé oponují, že toto tvrzení ale neplatí, protože nebyl sjednocen také hodnotící 

interval na 6 měsíců (6 měsíců pro Laeq x 1 rok pro Ld). Navrhovatelé tvrdí, že není zřejmé, 

zda odpůrce upravil i hodnotící interval.  
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Pokud by ale bylo tvrzení odpůrce pravdivé, mohl provést hlukové mapy v 

deskriptorech s označením Laeq a nemusel si definovat nový ukazatel, který je označením 

shodný s ukazatelem jiným. V důsledku zaměňování označení i předefinování zavedených 

hlukových ukazatelů bylo a je hodnocení hluku nesrozumitelné a nepřezkoumatelné. 

Navrhovatelé navíc tvrdí, že při převodu z jednoho ukazatele na druhý a jejich předefinování 

mohlo dojít k věcným pochybením v hodnocení hlukové zátěže. Navíc – odborné publikace, 

na které je odkazováno, pracují zcela logicky se standardními definovanými ukazateli a pokud 

odpůrce pracuje s jinými, nelze závěry, zkušenosti a doporučení z těchto publikací vztahovat k 

hodnotám zjištěným odpůrcem. 

Za třetí, navrhovatelé souhlasí s tvrzením odpůrce na str. 9 akustické studie, že 

smyslem „národních hygienických limitů“ je „nepřipustit v území výstavbu nových 

nadlimitních zdrojů“. Navrhovatelé tvrdí, že odpůrce by měl především pracovat zcela 

jednoznačně s příslušnými ukazateli hluku dle českých předpisů a zjistit taková území s 

důrazem na střet více nadlimitních zdrojů v jednom území. S ohledem na použité hodnotící 

deskriptory navrhovatelé namítají, že tyto plochy nebylo možné řádně identifikovat v rámci 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebo provést ověření podkladů o 

nadlimitním hluku převzaté z dokumentace EIA. 

Z výše uvedených důvodů nelze akceptovat závěry uvedené ve vyhodnocení hluku v 

příloze č. 3 VVURÚ. Tvrzení, že posouzení a vyhodnocení bylo provedeno v souladu s 

požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcím předpisem nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., navrhovatelé odmítají jako nesprávné. 

15. Překračování imisních limitů znečištění ovzduší 

V oblasti, kam má být umístěno rozšíření letiště Praha-Ruzyně, jsou již dnes 

překračovány závazné imisní limity pro ochranu ovzduší. Tyto skutečnosti vyplývají z map 

pětiletých klouzavých průměrů, což je závazný ukazatel dle zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, za období 2007 – 2011, zpracovaný Českým hydrometeorologickým 

ústavem (překračovány jsou limity částic jemného polétavého prachu). 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – Příloha č. 2 Rozptylová studie není 

logicky konsistentní. Na str. 14 v bodu 2. 1. 2. výsledky výpočtu emisí v tabulce č. 3 a 4 uvádí 

celkovou nižší emisní bilanci pro všechny typy emisí (oxidy dusíku, benzen, částice PM10 a 

PM2,5) v případě nulové varianty, přesto pak v části u imisních limitů vychází nižší zátěž pro 

aktivní variantu. Tento rozpor není ve vyhodnocení vlivů podrobněji objasněn. Rozdíly 

v imisní zátěži u jednotlivých variant jsou přitom opět minimální. Mezi zasažené obyvatele je 

navíc opět počítáno pouze obyvatelstvo Prahy. 

V rámci kapitoly 6. opatření ke snížení imisní zátěže uvádí: „Na základě provedených 

analýz se jeví jako ne zcela reálné dosažení platných imisních limitů na celém území Prahy 

pouze nástroji územního plánování. Z této skutečnosti vyplývá, že rozvoj území bude nutno 

doprovázet promyšlenou a postupně rozvíjenou soustavou opatření ke zlepšení kvality 

ovzduší.“ Vyhodnocení vlivů ale blíže neřeší, jak posuzované varianty přispívají k naplňování 

opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z dopravy stanoveným Integrovaným krajským 

programem snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace Hlavní město 
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Praha. 

16. Zásah do zemědělského půdního fondu 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu (dále jen „zákon ZPF“) aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně 

plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a 

projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se 

zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Citované ustanovení zákona ZPF je dále upřesněno v ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky 

č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 

(dále jen „vyhláška ZPF“), podle nějž zpracovatelé územně plánovací dokumentace již při 

zpracování konceptů řešení postupují v souladu s požadavky, které byly uplatněny příslušnými 

orgány ochrany zemědělského půdního fondu při projednávání návrhů prognózních úkolů, 

územních a hospodářských zásad a programů výstavby (§ 3 odst. 4). Vyhodnocují přitom 

předpokládané důsledky navrhovaného řešení výhledového rozvoje sídel a území na 

zemědělský půdní fond podle jednotlivých alternativ. Využívají k tomu výsledků vyhodnocení 

údajů z podkladů a jejich znázornění. 

Porovnání alternativ musí být provedeno na základě číselných a grafických údajů 

zpracovaných podle přílohy 3 vyhlášky ZPF. V případě záměru na rozšíření letiště nebyly 

žádné varianty z tohoto pohledu posuzovány, AZUR jako celek je invariantní. Možnost 

využití již existujících drah v okolí Prahy nebyla pro řešení případných nároků na zvýšenou 

leteckou přepravu zvažována.  

 IV. Náhrada nákladů řízení 

Navrhovatelé v souladu s ustanovením § 60 s.ř.s. budou v řízení uplatňovat náhradu 

nákladů. Náklady řízení budou sestávat ze zaplaceného soudního poplatku, odměny právního 

zástupce počítané podle počtu úkonů, paušální náhrady hotových výdajů počítané podle počtu 

úkonů a případných hotových výdajů. K části nákladů bez soudního poplatku bude připočtena 

DPH. Přesné vyčíslení bude provedeno právním zástupcem navrhovatelů v závěru řízení. 

Navržené důkazy: 
- kopie osvědčení o registraci k DPH 

 V. Závěrečný návrh 

Jak bylo uvedeno výše, výhrady navrhovatelů proti napadenému OOP směřují k jeho 

části:  

- koridoru a ploše dopravy letiště Praha-Ruzyně (dále jen „letiště“), jehož podstatnou 

součástí má být i plánovaná stavba Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (VPD), 
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vzletové a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně (dále jen „paralelní dráha“) 

upravené v oddílu 5.3.1.;  

- vymezené oblasti zasažené provozem letiště - SL/1 upravené v oddílu 4.4.1.; 

Proto navrhují, aby Městský soud v Praze využil možnosti dané mu s.ř.s. a zrušil 

pouze část napadeného OOP. S ohledem na to navrhovatelé navrhují vydání tohoto  

r o z s u d k u: 

I. Opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace 

č. 1 ze dne 1. 10. 2014 schválené usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 11. 9. 2014 

č. 41/1  s e  z r u š u j e  v části textového i grafického vymezení části 5.3.1 letiště Praha-

Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha). 

 

II. Opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace 

č. 1 ze dne 1. 10. 2014 schválené usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 11. 9. 2014 

č. 41/1  s e  z r u š u j e  v části textového i grafického vymezení oblasti zasažené 

provozem letiště v části 4.4.1 Ruzyně (SL/1). 

III. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovatelům náhradu nákladů řízení, a to do 15 dnů ode 

dne právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce navrhovatelů. 

 

městská část Praha Dolní-Chabry 

městská část Praha-Ďáblice 

městská část Praha-Lysolaje 

městská část Praha-Nebušice 

městská část Praha-Suchdol  

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.  

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.  

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.  

Eva Konečná 

Ing. Václav Vik 

 

všichni zastoupeni 

JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D. 

advokátem 

Přílohy: 
 

- Plná moc (11x) 

- Registrace plátce DPH 

- Výpis z katastru nemovitostí (6x) 

- Stanovisko HSHMP (3x) 

- Podnět k přezkumu stanoviska EIA 

- Veřejná vyhláška MHMP ze dne 29. 3. 2013 
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- Zápis z veřejného projednání dne 19. 4. 2013 

- Příloha_iii_4_c – účelové rozdělení provozu na drahách 

- Příloha_iii_5- nesprávné a nedostatečné vstupy do posuzování 
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