
Dotaz ze dne 28. 8. 2012  
č.j.: 51070/2012 – žádost o informace – bezpečnostní zpráva  
  
Vážená paní primátorko! 
 

Nemohu se ubránit dojmu, že se Vám hledat odpovědi na existující problém nechce – 
reaguji na Vaši odpověď  z 24/8/2012 pod č.j. 49502/2012/KP. Předpokládala jsem, že mi 
předložíte širší odpověď, i z pohledu provozovatele dostihů. 

 
Že smlouva s městem jako subjektem, který je jak v akciovce EBA, tak DS 

zainteresován, v této oblasti neexistuje, mne jako laika udivuje. Pravda je, že pochybovali  
o její existenci i ti, kteří se v této oblasti pohybují déle či častěji.  

A že jste se o ni nepokusila usilovat, mne na Vás, jaké časté návštěvnici koňských 
dostihů a navíc lékařku, opravdu mrzí. Vy jako odbornice přes lidské zdraví máte jasnou 
představu o tom, jaký vliv na přítomné subjekty má hluk - a náhlý a silný hluk zvlášť! 

 
 Dokonce bych byla ráda, kdyby zaznělo, že se o dohodu tohoto typu pokusíte! Zvlášť 
nyní, s blížící se Velkou pardubickou! 
 
 Žádám o informaci, jaká existuje smlouva mezi městem Pardubice  
a zainteresovanými účastníky v oblasti letiště o provozování letiště. Jde mi o smlouvu  
s Armádou ČR či jejích konkrétních složek, eventuálně subjekty LOM, CLV, akciovou 
společností EBA či dalšími subjekty z prostor letiště. 
 
 

 
Odpověď primátorky na dotaz ze dne 11. 9. 2012 
 
obdržela jsem Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. týkající se smluv  
o provozování letiště mezi městem Pardubice a subjekty, které vyvíjejí činnost na letišti. 
 
Statutární město Pardubice nemá uzavřenou žádnou smlouvu s Armádou ČR, s Centrem 
leteckého výcviku LOM Praha a.s. nebo EBA a.s. o provozování letiště. 
 
K Vašemu údivu, že město Pardubice jako subjekt, který má majetkovou účast jak ve 
společnosti EBA a.s., tak i v Dostihovém spolku a.s., nemá uzavřenou smlouvu o omezení 
letového provozu ve dnech, kdy se na dostihovém závodišti konají různé akce, uvádím, že 
obě společnosti jsou právně samostatné a jejich činnost řídí orgány společnosti 
(představenstvo, dozorčí rada) a výkonný management. Tudíž případnou kolizi aktivit by si 
měly řešit předmětné subjekty samostatně. Nicméně je mi známo, jak jsem Vás informovala 
minule, že tato komunikace mezi Dostihovým spolkem a.s. a Správou letiště existuje. 
 
 


