
Dotaz ze dne 18.9.2012 – č.j. 55025/2012 ‐ Žádost o 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 
Vážená paní primátorko! 
 

Reaguji na Vaše odpovědi  (č.j. 49509/2012/KP, 51069/2012/KP a 51070/2012/KP) a 
nepovažuji  je  za dostačující. Dotazy  jsem  směřovala na Vás,  jako na  statutárního  zástupce 
města,  jehož  se  dotazy  týkají  a  žádala  jsem    konkrétnější  odpovědi,  odpovědi  z pohledu 
města PARDUBICE. 

Přesto  jsem  využila  i  Vámi  nabízené  možnosti  obrátit  se  přímo  na  zástupce 
společností EBA, a.s., i na Dostihový spolek, a.s. Jak jistě víte, oba subjekty neodpověděly.  

 
Vrátím se k předchozím otázkám a Vašim odpovědím na ně. Přidám nové otázky. 
 
1)  Má  město  k dispozici  bezpečnostní  zprávu,  která  zpracovává  rizika  spojená 

s existencí a provozem pardubického letiště?  
Zde jste mi odpověděla, že jí není třeba. Nesouhlasím s Vaší odpovědí.  
O1: Víte, že dle vyjádření Ministerstva obrany je na výcvik zahraničních vojenských 

pilotů hleděno jako na komerční akci? Jakl se k tomuto faktu postavíte? 
O2:  Když  „nevojenský“  vojenský  vrtulník  někde,  nedejbože,  spadne  a  udělá  škodu  ‐  

kdo ji bude platit?  
 
2) Kdo  a  kdy  a  z jakého důvodu  ji  zpracoval,  kdo  ji  schvaloval,  kde  všude  se  s ní 

pracuje?  
Odpověděla jste mi odkazem na existencí pohotovostních plánů. Jsou tak tajné, že je 

nemáte k dispozici. Ani s tímto pohledem nelze souhlasit. Jako vrcholná představitelka města 
musíte  jasně  vědět  a  lidem  být  připravena  jasně  vysvětlit  situaci.  Zde  nejsou  ve  hře  jen 
potenciální teroristické útoky. Tady je reálné nebezpečí nehody z vojenského výcviku, který 
je nabízen včetně bojové úrovně!!!   Na komerční bázi!!!    

O3: Jak se postavíte ke zhotovení bezpečnostní studie nyní? 
 
3)  Jakou  roli  v této bezpečnostní  zprávě hraje existence blízkých  velkých  fabrik  v 

okolí  letiště,  v případě  oblasti  Semtína  jde,  podle  Vašeho  vyjádření,  dokonce  státně 
významný objekt chráněný zakázaným provozem? 

4)  Jak  a  kdy  byli  s bezpečnostní  zprávou  seznámeni  současní  zastupitelé 
statutárního města Pardubice?  

5)  Byla  jste  předkladatelka  bodů  týkajících  se  letiště  na  jednání  26.6.2012.  Jaké 
podklady  dostali  zastupitelé  k dispozici  před  rozhodováním  v tak  ošemetné  věci  jako  je 
záměr základny NATO?  

 Odpovědí byly Vámi zaslané 4 strany, z toho cca 1 strana s 19 citacemi nedodaných 
podkladů.  

O4: Žádám tyto citované přílohy.  
 

 



  Dále  jsem  žádala  o  informaci,  jaká  existuje  smlouva  mezi  městem  Pardubice  a 
zainteresovanými  účastníky  v oblasti  letiště  o  provozování  letiště.  Šlo  mi  o  smlouvu  s 
Armádou  ČR  či  jejích  konkrétních  složek,  eventuálně  subjekty  LOM,  CLV,  akciovou 
společností EBA či dalšími subjekty z prostor letiště.  
  Vaše odpověď zněla : 
Statutární město Pardubice nemá uzavřenou  žádnou  smlouvu  s Armádou  ČR,  s CLV  LOM 
Prah a.s. nebo EBA a.s. o provozování letiště.  
  Ta odpověď je nesmyslná.  

O5: Znamená to snad, že s CLV LOM s.p. ji uzavřenu má? 
 

Položím ještě konkrétnější otázky: 
O6: Existuje smlouva mezi městem Pardubice a Armádou ČR týkající se pardubického 

letiště či jeho provozování uzavřená  po roce 2000? 
O7:    Existuje  smlouva mezi Městem  Pardubice  a  LOM  s.p.,  (event.  CLV  LOM  s.p.), 

uzavřená po roce 2002? 
O8:   Existuje nějaká smlouva mezi Městem Pardubice a EBA a.s. týkající se konkétně 

pardubického letiště, uzavřená po roce 1994? 
 
 
 
 
 
 
 

Odpověď na dotaz ze dne 18.9.2012 
 
 
Pokud se jedná o bezpečnostní zprávu ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií (v platném znění), tak tato bezpečnostní zpráva nebyla zpracována a to 
z důvodu, že provoz na letišti Pardubice zajišťuje Armáda ČR, na kterou se výše uvedený 
zákon nevztahuje. Orgánem státní správy, který rozhoduje, zda daný subjekt musí mít 
zpracovanou bezpečnostní zprávu či nikoliv je Krajský úřad Pardubického kraje.  
 
Vzhledem k výše uvedenému jsou další dotazy k bezpečnostní zprávě (kdo a kdy ji zpracoval, 
jak a kdy s ní byli seznámeni zastupitelé města aj.) irelevantní. 
 
K otázce, kdo bude hradit škodu, která vznikne pádem „nevojenského“ vrtulníku, je třeba 
uvést, že ani paní primátorce Statutárního města ani městu Pardubice nepřísluší rozhodovat 
o viníkovi nehody a výši škody. Tyto kompetence mají jiné orgány především soudy.  
 
Případná letecká nehoda bude řešena jako mimořádná událost podle zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému (IZS). Konkrétní postup řešení této mimořádné 
události je složkami IZS prováděn podle zpracované „Typové činnosti složek integrovaného 
záchranného systému při společném zásahu – LETECKÁ NEHODA STČ – 04/IZS“, vydané pod 
Č.j. PO‐1292‐8/IZS‐2005. Velení zásahu při letecké nehodě náleží, dle zmiňovaného zákona, 
veliteli zásahu, kterým bude s největší pravděpodobností příslušník hasičského záchranného 



sboru kraje (při nehodě mimo území letiště) nebo příslušník Záchranné a požární služby 
letiště (viz předpis L14 vydaný Úřadem pro civilní letectví) nebo příslušník jednotky požární 
ochrany Armády ČR, která na letišti v Pardubicích působí (při nehodě na území letiště). 
 
Pokud se týká řešení letecké nehody v dokumentaci zpracovávané dle krizové legislativy, věc 
se má následovně. Havarijní plán kraje zpracovává dle právních předpisů Hasičský záchranný 
sbor kraje. Ten v něm řeší mimořádné události podle vyhodnocení rizik v souladu 
s metodikou IAEA‐TECDOC‐727, která je pro tyto účely schválena. Na základě analýzy rizik, 
tedy s ohledem na nízkou míru pravděpodobnosti vzniku takové mimořádné události, není 
letecká nehoda v uvedeném dokumentu individuálně řešena. Havarijní plán řeší havárie 
v dopravě silniční a železniční, přičemž postupy složek IZS jsou obdobné i u leteckých nehod, 
upřesněné zmíněným dokumentem STČ – 04/IZS. Je také nutné uvést, že postup zdolávání 
mimořádné události je stejný pro všechny nehody bez rozlišení, zda letadlo startuje 
z Pardubic nebo z jiného letiště v ČR nebo v zahraničí. 
 
Provoz na letišti povoluje jednak Armáda ČR pro vojenskou část letiště a také zmíněný Úřad 
pro civilní letectví, který by provoz letiště nepovolil, pokud by nesplňoval právní a jiné 
předpisy v oblasti letectví. 
 
K otázce jakou roli v bezpečnostní zprávě hraje existence blízkých velkých fabrik v okolí 
letiště je třeba uvést, že areál Semtína označen jako zakázaný prostor LK P6 je vymezen body 
Lázně Bohdaneč ‐ Srch – Rosice ‐ Černá u Bohdanče se zákazem letového provozu od země 
do výšky 1200 m n. m. Dodržování tohoto zákazu monitorují řídící letového provozu letiště 
Pardubice a každé narušení zakázaného prostoru je řešeno jako incident v letovém provozu. 
Zakázaný prostor je zanesen v oficiální letecké informační příručce AIP, což je základní 
letecký dokument určený k uspokojování mezinárodních požadavků na výměnu 
permanentních leteckých informací nezbytných pro letový provoz. Samozřejmě platí pro 
všechny letadla bez rozlišení místa vzletu či přistání. 
 
K žádosti o poskytnutí všech 19 příloh důvodové zprávy pro zasedání Zastupitelstva města 
Pardubic (dále ZmP) ze dne 26. 6. 2012, která se týkala podkladů pro vyslovení názorů ZmP 
k možnému záměru vzniku vrtulníkového centra výcviku pilotů ze zemí NATO na letišti 
v Pardubicích je třeba upozornit na to, že se jedná celkem o 64 stran. V souladu s § 17 odst. 
1, 3 a 5 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je nutno požadovat úhradu 
za vyhotovení kopií dle sazebníku Směrnice č. 6/2009 Pravidla pro vyřizování stížností, petic 
a poskytování informací, vydanou Magistrátem města Pardubic, kdy je sazba na kopírování 
nebo tisk na formát A 4 → 2,‐‐ Kč za jednu černobílou stranu, celkově tedy za 64 kopií 128,‐‐ 
Kč. Tuto částku je třeba předem převést na účet města č. 190000326561/0100, VS 2078 
nebo zaplatit na pokladně MmP. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením 
požadované úhrady.  
Pokud do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nebude tato částka zaplacena, 
Magistrát města Pardubic žádost o poskytnutí informace v této části odloží. 
 
K opětovným otázkám k existenci smluv mezi městem Pardubice a zainteresovanými 
účastníky v oblasti letiště o provozování letiště je třeba uvést následující: 

1. Neexistuje žádná smlouva mezi městem Pardubice a Armádou ČR týkající se 
pardubického letiště či jeho provozování uzavřená po r. 2000 



2. Neexistuje žádná smlouva mezi městem Pardubice a LOM s.p. (event. CLV LOM s.p.) 
uzavřená po r. 2002 

3. Město Pardubice má se společností EBA a.s. uzavřené následující smlouvy: a) na 
pronájem reklamních ploch z r. 1995,1996, 1997, 1998 
b) odběratelské smlouvy – seznam v příloze č. 1 (jedná se o nájemní smlouvy, na 
zřízení věcného břemene apod.) 
c) dodavatelské smlouvy – seznam v příloze č. 2 (jedná se o smlouvy o upsání akcií, 
smlouvy o půjčce apod.) 

 
 
 
 
 


