
             MĚSTO UNHOŠŤ
pod adresou M ěstského ú řadu v Unhošti

Václavské nám ěstí 44,   273 51  Unhoš ť,   okres Kladno

    
                                                                                     Ministerstvo životního prostředí 
                                                                                     Ing. Špačková        
                                                                                     Vršovická 65
                                                                         100 10  Praha 10 - Vršovice
                                                                                    

VAŠE ZNAČKA                                  NAŠE ZNAČKA                           VYŘIZUJE /telefon                                          V UNHOŠTI dne :

107484/ENV/09             590/10/Smm             JUDr. Irena Vidrichová                   5.2.2010
                                                       

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb,    v platném znění
k dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06/24L, letiště Praha Ruzyně”  na životní
prostředí - vyjádření  

     Na základě předložené  dokumentace ve výše uvedené věci se  Město Unhošť vyjádřilo
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Unhoště ze dne 26.11.2007  přípisem č.j. 6888/07
a 234/08 ze dne 29.1.2008  a dále pak přípisem ze dne 5.3.2008 dle usnesení Zastupitelstva
města Unhoště ze dne 25.2.2008 ve věci návrhu nového hlukového pásma – tj. že bude nové
hlukové pásmo vymezeno v ose dráhy RWY 06/24L, s vrcholem na komunikaci č. 101 v pů-
vodním elipsovitém tvaru. Požadavek byl  zaslán s grafickou podobou přímo Správě  letiště
Praha, s.p. a kopie na MŽP.

   Protože je město Unhošť  zařazeno v oblasti kategorie A, která je vystavena hluku z letecké-
ho provozu,  byla nová  dokumentace  „Paralelní RWY 06/24L, letiště Praha Ruzyně”
pečlivě prostudována a bylo zjištěno, že nebyl  dodržen požadavek zastupitelů, aby nové
hlukové pásmo bylo vymezeno v ose dráhy RWY 06/24L, s vrcholem na komunikaci č.
101. Návrh nového ochranného hlukového pásma nerespektuje požadavky vyplývající  z
platného územního plánu Města Unhoště schváleného ZM dne 7.7.2008.

     Z výše uvedeného vyplývá, že  Ministerstvo zdravotnictví nebylo dostatečně informováno
o všech stanoviscích  zastupitelstev měst a obcí, jinak by nemohlo vyjádřit uspokojení nad do-
sažením shody ve vedení hranice nového OHP se všemi dotčenými obcemi.

     Město Unhošť je zásadně proti rozšíření OHP nad obytnou zónu našeho města a žádám o
respektování a dodržení usnesení ZM Unhoště ze dne 25.2.2008, které je jednomyslné  a re-
spektování  platného územního plánu Města Unhoště.

                                                                                                        
                                                                                                     Ivan Záboj
                                                                                                  starosta města


