NE PARALELNí DRÁZE RWY

[| iini'isln'o'tiiu
NE zvyšování
leteckého
hlukunad obytnou
zástavbou na severozápaděPrahy a v jejímokolí
Chcete arýšenípočtu|etůz nynějších175 000 ročněna 275 000 v roce 2020 a jejich dráhu
posunoutdíky návrhu LetištěPraha blížeku Praze o 1,5km, chcetese se svými dětmi
dívatna umírajícín,ěř v Zoo?

pnRAI-etNíDRÁHA
ruRlerIŠttPRAHA- RUZYNĚ
Aktuá|níinformacek procesu ElA

t. uŽp zveŘeJN|LoPosUDEK
Posuzovánív|ivůna Životníprostředí
RWY 06R/24LLetištěPraha Ruzyně''
a zdraví(E|A)záměru''Parale|ní
se b|íží
k závěru _ by| zveřejněn posudeka návrh stanoviska'Posuzovaným záměrem je výstavba nové
dráhy,|'5 km b|ížecentru města spojená s násobným naýšením |eteckéhoprovozu a maximá|ní
koncentracínoěních |etůna stávajícídráhu. Posudek je dostupnýna www.mzo.czleia, kód MZP 090 a
rovněŽna www.nerwv.cz
Pďběh procesu E|A jednoznačněukáza|,Že připomínkyobčanůmajízásadníVýznampro řádnéposouzení
v|ivůzáměru, MinisterstvoŽivotníhoprostředína zák|adě připomínekVráti|odokumentacik přepracování.I
přes změny dokumentrace,
úče|ové
změny zákonůi porušovánízákona |etištěnenapravi|ozásadní chyby,
posudku.Nyníje zce|a nezbytnéupozornitna
kterézpochybňují
ce|ý proces ElA včetnězveřejněného
neobjektivní
a nesprávnýposudek,porušování
zákona a důs|ednětrvat na vypořádánípřipomínekv
konečném
stanoviskuMinisterstvaŽivotníhoprostředí(MŽP) k rozšiřování|etiště,a proto se na Vás opět
obracíme
se žádostí
o pomoc'

2' PoSUDEK JE NESPRÁVNÝ,Neos.JexrvNÍA PRoT|PRÁVNI

Posudeks návrhemstanoviskaneodstrani|
ani neřešínás|edující
zák|adní
nedostatky
záměru:
- neby|astanovenamaximá|ní
kapacita|etiště'
neby|Vymezenani omezenrozvoj|etiště
- neby|aposouzenaúnosnostzáměru pro ŽivotnÍ
prostředía zdraví
- je navrhovánanepřiměřenákoncentrace
provozuV obyd|eném
nočního
idenního|eteckého
území
- neby|jakko|iv
posouzenv|ivzáměru po roce 2020
- nepřiměřenéa trva|éomezenípráv na ochranu zdravía v|astnických práv obwate| v ochranném
h|ukovémpásmu
- dokumentaceje v rozporus p|atnouúzemněplánovacídokumentací
- dokumentacese vůbec nezabývá v|ivem zvýšenéhoa h|avně pravide|néhoh|ukovéhozátíŽení
domácícha v za1etíchovanýchdruhůzvířat( nebezpečípro domácí a chovná zviÍa1aa zvířata v
paŽskéZoolt)'
Posudekzáměruje zpracovánjako obhajobadokumentace,
dop|ňujea přepracovávádokumentacia je v
rozporuse zákonem.

3. PoDEJTEVYJÁDŘENí
K PosuDKU
KaždýmŮŽepodat své v|astnívyjádřeník posudkunebo můŽevyužíttext vyjádřenínavrŽeného
iniciativou
NeRVýY'jejímŽč|enemje iobčanskésdruŽeníPro Hanspau|ku,
a to dop|nitpod č'8 o v|astníodborné
poznatky,ke kteým dospějeteV|astním
studiem,, Posudku '' a jeho příloh.Text návrhuvyjádřeníje v pří|oze
nebo ke staŽenína www.prohansoau|ku.cz
Text při|oŽeného
nebo staženého
vyjádření|ze i dop|nito v|astní
poznatky-

Písemné
vyjádřeníje nutnédoručitdo 24.6,2011na adresu:

prostředí,
prostředí
Ministerstvo
Životního
v|ivů
na Životní
odborposuzování
Vršovická1442165
,|00 .10Praha10- Vršovice
nebo do 23,6.2011
na sběrná místa: 1. poštovníschránka sdruženíMatějská2/2370
2. sběrný košv KadeřnictvíU Matěje(u zast.bus '|31)
3' sběrný košv Nápojích,v u|ici Na Hanspau|ce
4. košv provozovněPneuservis Burda,V Sárec. údo|í
4
poednáníbudezveřejněnna výšeuvedených
Termín
veřejného
webových
stránkách.
4. PRoč PoDÁvAT VYJÁDŘENI K PoSUDKU
je pos|ední
posudkuk záměruna rozšíření
Zpracování
|etiště
Praha- Ruzyněa jehoveřejnéprojednání
fází
procesuE|Apředvydáním
prostředí
stanoviska
MŽP k v|ivům
záměruna Životní
a zdravíobyvate|.
Posudekse
nynípředk|ádák vyjádřeníveřejnostia dotčeným
úřadům'
nás|edněbude provedenovypořádánítěchto
vyjádření
a potébudeMŽP před|oŽen
konečný
návrhstanoviska'
Z h|ediska
dotčených
obyvate|
se jednáo pos|ednímožnostvyiádřit se k procesu E!A'
Sledujtenašewebovéstránky (popř.web stránky Www.n
eX1,c.),kde da|šíinformace.

