V Praze dne 10. 02. 2019

VÝZVA
k projevu zájmu o ornici a uzavření dohody o podmínkách využití ornice, která bude
odstraněna v souvislosti se stavbou Paralelní RWY 06R/24L a Dostavby tunelu
Jeneček

Vážení,
naše společnost Letiště Praha, a.s. (dále jako „LP“) již řadu let připravuje projekt „Paralelní RWY 06R/24L o
délce 3100m, letiště Praha Ruzyně“ (dále jako „Paralelní dráha“), který významně posílí kapacitu Letiště
Václava Havla Praha (dále jako „letiště“), sníží hlukovou zátěž hustě osídlených oblastí Prahy a Kladenska
a přinese posílení provozní bezpečnosti na letišti. Zároveň společně s projektem paralelní dráhy LP připravuje
podmiňující projekt „Dostavby tunelu Jeneček v km 3,618-4,080 dálnice D6“ (dále jako „Tunel Jeneček“).
V současné době se příprava projektu dostala do fáze projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí
s dotčenými orgány státní správy. Součástí projektu je také zásah do zemědělského půdního fondu v okolí
letiště a to především v oblasti katastrálního území Hostivice a Ruzyně. V této fázi přípravy nám zákon č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zároveň vyhláška č.
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ukládají povinnost
předložit souhlas nebo dohodu s vlastníkem nebo uživatelem pozemku, který by hospodárně využil svrchní
kulturní vrstvy půdy, a to především pro zemědělské účely na jiných pozemcích.
Po zpracování celkové bilance zásahu do svrchních kulturních vrstev půdy (dále jako „ornice“) projektem
Paralelní dráha a Tunel Jeneček nám vznikne potřeba uložit ornici na jiných pozemcích užívaných pro
zemědělské účely, řádově 180 tisíc m 3 ornice převážně třídy ochrany I. Dle aktuálního harmonogramu obou
projektů dojde k zahájení skrývky ornice v horizontu po roce 2025 a bude podléhat podmínkám stanovených
vyhláškou č. 271/2019 Sb.
V případě, že jste významným vlastníkem zemědělské půdy v nedalekém okolí letiště a zároveň využitím
přebytečné ornice vzniklé projektem Paralelní dráhy a Tunelu Jeneček by došlo ke zlepšení kvality
zemědělské půdy na vašich pozemcích, VYZÝVÁME vás tímto k projevu zájmu o uložení ornice na Vámi
užívaných pozemcích a uzavření dohody s Letištěm Praha, a. s. o podmínkách využití ornice, která
bude odstraněna v souvislosti se stavbou Paralelní dráhy a Tunelu Jeneček.
V rámci projevu Vašeho zájmu uveďte:
1.) předpokládaný rozsah zemědělských pozemků - výměru, na kterých má být ornice uložena,
2.) definici stávající třídy ochrany pozemků,
3.) předpokládaný důvod uložení ornice (např. zlepšení třídy ochrany, zlepšení stávajícího stavu pozemku)
v předpokládaném horizontu realizace našich projektů
4.) specifikaci pozemků pomocí parcelních čísel a katastrálního území,
5.) vzdálenost pozemků od stavby základů Tunelu Jeneček, a
6.) výši úplaty, kterou jste ochotni uhradit ve prospěch Letiště Praha, a. s. za uložení ornice na Vašich
pozemcích.

Projevy zájmu jednotlivých zájemců o ornici vyhodnotí Letiště Praha, a. s. na základě následujících kritérií:
1.) vzdálenost zemědělsky vhodných pozemků od stavby základů Tunelu Jeneček, přičemž více % v rámci
tohoto kritéria obdrží zájemce, jehož pozemky budou blíže ke stavbě základů Tunelu Jeneček; maximální
počet %, které může zájemce v rámci tohoto kritéria obdržet je 50 % a
2.) výše úplaty, kterou je zájemce ochoten uhradit ve prospěch Letiště Praha, a. s. za uložení ornice na jeho
pozemcích, přičemž více % v rámci tohoto kritéria obdrží zájemce, který bude ochoten zaplatit vyšší
úplatu; maximální počet %, které může zájemce v rámci tohoto kritéria obdržet, je 50%.
Vzhledem ke stavu přípravy projektů Paralelní dráhy a Tunelu Jeneček bychom vás chtěli požádat o vyslovení
zájmu o uzavření dohody nejpozději do 24.02.2020 do 14.00 hod. a to buď písemnou formou na adresu:
Letiště Praha, a.s. Ing. Pavel Morávek, K letišti 1019/6, 160 00 Praha 6 nebo na kontaktní email
pavel.moravek@prg.aero a zároveň na alexandra.hrubesova@prg.aero. Po vyhodnocení projevů zájmu,
bude Letiště Praha, a. s. jednat s nejúspěšnějším zájemcem o podmínkách dohody.
Letiště Praha, a. s. prohlašuje, že tato výzva není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku podle ust. § 1772
a násl. ani veřejným příslibem dle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, ani veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Předem děkujeme za váš zájem a těšíme se na případnou spolupráci.
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