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PD ............. projektová dokumentace*) 
PLZ............ přírodní léčivé zdroje 
PVSEK ...... podzemní vedení sítě elektronických komunikací  
PUPFL....... pozemky určené k plnění funkce lesa  
ORL........... odlučovač ropných látek 
RD ............. rodinný dům 
SO ............. stavební objekt 
stav............ stavební 
TUV ........... teplá užitková voda 
ÚP ............. územní pracoviště 
ÚP VÚC KKúzemní plán velkého územního celku Karlovarského kraje  
ÚPD........... územně plánovací dokumentace 
ÚSES......... územní systém ekologické stability  
VN ............. vysoké napětí  
VO ............. veřejné osvětlení 
ZPF............ zemědělský půdní fond 

*) Název stavby: Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice 
Sokolov; stupeň PD: dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby /DUR – Úvodní údaje 
a průvodní zpráva; 10.2011; Zak.č. 01/11; Projektant: Miroslav Fischer.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

Jurica a.s.  

 

A.2.  IČ  

263 84 795 

 

A.3. Sídlo 

Boží dar č.p. 176  

362 62 Boží Dar 

 

A.4.  Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Pavel Borák  

vedoucí projekčního ateliéru Sokolov Jurica a.s. 

 

Boží Dar č.p. 176 

362 62 Boží Dar 

tel. 352 601 543 (v pracovní době)  

e-mail: borak@jurica cz 
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B.  ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I.  Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1 zák.č. 100/2001 Sb. 

Název:  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 - PARKOVACÍ DŮM a řešení 

dopravy v klidu  

Zařazení:  

Kategorie II, bod 10.6 – Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 

v součtu pro celou stavbu - podle §4 odst.1, písm. c) zák.č.100/2001 Sb. v aktuálním 

znění podléhá tento záměr posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Současné parkovací možnosti nemocničního areálu Sokolov neodpovídají lůžkové 

kapacitě, resp. jsou nedostatečné. Jejich počet je 43. Z hlediska potřeb klientů mají 

tedy nulovou hodnotu.  

Pozn.: Nulová hodnota není v tomto případě odtržena od reality, neboť současné 
parkovací možnosti stěží pokrývají potřeby dojíždějícího personálu a v okamžiku 
„výměny stráží“ je kapacita opravdu zcela vyčerpaná (nyní, v době stavebních úprav 
zahájených na pavilónu F, parkovací místa chybí i personálu) – viz fotodokumentace 
v Příloze č.1,2.  

 

Nová parkovací místa vzniknou v celkovém počtu 178, z toho 135 vznikne díky 

dvouúrovňovému otevřenému parkovacímu domu a 43 díky reorganizaci a drobných 

stavebních úprav stávajících parkovacích nebo ostatních ploch.   

Zdroj: Projektová dokumentace (PD) pro vydání územního rozhodnutí. Název stavby: 
Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice 
Sokolov; stupeň PD: dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
/DUR – Úvodní údaje a průvodní zpráva; 10.2011; Zak.č. 01/11; Projektant: Miroslav 
Fischer. 

 

Zmíněných 43 parkovacích míst ve stávajícím areálu, která vzniknou zásluhou 

reorganizace a drobných terénních úprav, bylo posouzeno z hlediska vlivu na životní 
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prostředí jako podlimitní záměr s názvem „Stavební objekt SO.04 – Zřízení parkovacích 

ploch a úprava komunikací u pavilonů F a G“ – kód záměru KVK1053P, viz  

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=KVK1053P, s výsledkem, že 

předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.  

Z tohoto důvodu je hlavní pozornost z hlediska vlivů na životní prostředí 

věnována PARKOVACÍMU DOMU se 135 parkovacími místy, přičemž 43 

parkovacích míst je posuzováno v rámci kumulace. Do kumulace jsou rovněž 

zahrnuty stávající (= i budoucí) parkovací možnosti, které v současné době stěží 

dostačují personálu. Počet dnešních parkovacích míst je, jak už bylo zmíněno, 43. 

B.I.3. Umíst ění záměru – kraj, obec, katastrální území 

Kraj:       Karlovarský kraj 
Okres:     Sokolov 
Obec s rozšířenou působností:  Sokolov 
Obec I. a II. stupně:   Sokolov  
Katastrální území:    Sokolov 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

B. I .4 .A .   Charak te r  zámě ru  

Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti parkování  s délkou stání přesahující 0,5 

hodiny, tj. především pro návštěvníky pacientů, dále pro klienty (pacienty) dojíždějící na 

vyšetření nebo zákrok, jenž nevyžaduje hospitalizaci. Vedlejším cílem je koordinace 

dopravy v nemocničním areálu tak, aby došlo ke zvýšení bezpe čnosti  a zlepšení 

možnosti nerušeného výjezdu (příjezdu) sanitních vozů za (s) akutními případy. Totéž 

se týká akutních případů, které nejsou přivezeny sanitkou. Všechna uvedená pozitiva se 

kladn ě projeví na faktoru pohody a klidu . Navrhované stavební řešení dopravy 

v klidu ve stávajícím nemocničním areálu zahrnuje zejména:  

� stavby pro stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice 

� vybudování nových a úpravu stávajících silničních a pěších komunikací  

� úpravu ozeleněných ploch - zřízení odpočinkových zón s parkovou úpravou  

� související pozemní stavby a přeložky inženýrských sítí 
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Navrhované řešení spočívá v oddělení veřejné dopravy od dopravy provozní, tj. 

oddělení parkoviště pacientů & rodinných příslušníků od parkování služebních vozů & 

vozidel zaměstnanců. Stavbu lze generelně rozčlenit na: 

� Parkoviště pro klienty = dvouúrovňový otevřený parkovací dům bude z větší části 
umístěn pod pavilónem „A“ - ve svahu pod jeho severní stěnou  

� Na parkovací dům bude v prostoru za (pod) pavilónem „B“ (rovněž ve svahu při severní 
stěně pavilónu) navazovat přístavba nové haly centrálního registru pro pacienty.  

� U nových přístupových komunikací a ploch pro parkování v části určené pro pacienty, 
rodinné příslušníky apod. bude umístěn objekt služeb pro komerční využití jako náhrada 
za demolovanou prodejnu potravin mezi pavilónem A a vrátnicí.  

� Rozšíření parkovacích ploch pro služební vozy a vozidla zaměstnanců v areálu 
nemocnice spočívá ve vybudování nového parkoviště za pavilóny „F“ a „G“ – u jejich 
severní stěny.  

� V rámci navržených stavebních úprav dojde uvnitř areálu nemocnice k podmíněným 
přeložkám řady inženýrských sítí, jejichž vedení zasahuje do plánovaných pozemních 
stavebních objektů. 

Pozn.: Podrobněji viz kap. B.I.6 na str.20. 

Zlepšení parkovacích možností sebou přináší i negativa:  

� zásah do ploch veřejné zeleně 

� zvýšení koncentrace zdrojů hluku vlivem přesunu parkovacích stání, dále jen zvýšení 
hluku 

� zvýšení koncentrace zdrojů znečištění ovzduší (výfukovými plyny) vlivem přesunu 
parkovacích stání, dále jen znečištění ovzduší 

Pozn.: Popis negativ podrobněji - viz následující strana. 

Návrh počítá s kompenzací uvedených záporných vlivů v rámci svých možností -

omezených svažitým terénem a relativně malou zastavitelnou plochou:  

� úpravou ozeleněných ploch - zřízením odpočinkových (klidových) zón s parkovou 
úpravou  

� ozeleněním parkovacího domu ze severní strany – pohledově směrem od obytné 
zástavby a zakomponováním parkovacího domu do stávající vzrostlé zeleně pomocí 
navržených sadových úprav  

� zapuštěním objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata jako 
pochozí ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou úpravou 

Pozn.: Popis kompenzace podrobněji - viz kap. B.I.4.B - Možnost kumulace ...na str.12 
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Zásah do ve řejné zelen ě (Pozn.: současný stav zelených ploch je dokumentován 

v Příloze č.2 a č.3). Tento zásah je v PD1 popsán s ohledem na pravidla uspořádání 

území stanovená platným územním plánem takto: 

 

Zvýšení hluku a znečištění ovzduší  výfukovými plyny – jsou relativní, neboť 

počet parkovacích míst je přímo úměrný k počtu lůžek (na lůžkové kapacitě závisí i 

rozsah služeb, tudíž i parkovací potřeby personálu závisí na počtu lůžek). Zásadní pro 

hodnocení vlivů na životní prostředí je tedy skutečnost, že kapacita lůžek zůstává 

zachována.  

Personál, klienti a návštěvníci klientů dnes parkují buď v areálu nemocnice 

(kapacita 43 parkovacích míst) nebo v jejím okolí, z toho nejvíce v ul. Slovenské, ale i 

tam, kde je délka parkování omezena zákazem stání (viz Příloha č.1 str. 2).  

Pokud předpokládáme, že počet aut dojíždějícího personálu zůstává zachován a 

obdobně i počet přijíždějících pacientů nebo jejich návštěvníků, taktéž počet výjezdů a 

příjezdů sanitek, je realizace záměru spojena pouze s přesunem parkovacích míst, tj.  

s přesunem zdroje hluku a emisí a jeho koncentrací. 

Pozn.: V uvedené logické úvaze  je faktor „zvyšování mobility občanů ČR“ považován za 
nepodstatný, neboť v důsledku ekonomické krize 2008 celkově prudce klesla poptávka 

                                                  

 

1 Název stavby: Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu 
Nemocnice Sokolov; stupeň PD: dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby /DUR – Úvodní údaje a průvodní zpráva; 10.2011; Zak.č. 01/11; Projektant: Miroslav 
Fischer. 
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po nových automobilech. Nárůst poptávky po nejmenších vozech o 20-25%2 v tomto 
případě není považován za činitel, který by významně ovlivnil potřebu parkování 
v nemocničním areálu Sokolov.   

B. I .4 .B .  Možnos t  kumulace  s  j i nými  zámě r y  

Kumulace je v následujícím textu posuzována ze tří hledisek: 

1) Z hlediska kombinace různých stavebních aktivit probíhajících v celém areálu 
2) Z hlediska koncentrace parkování - parkovací místa v celkovém počtu 221 
3) Z hlediska snížení plochy zeleně o cca 1.400 m2 

Druhé a třetí hledisko je spojeno. V těchto dvou úhlech pohledu se totiž zobrazují 

společné cíle – resp. vlivy na: 

a) faktor pohody 
b) kvalitu ovzduší 
c) hlučnost  
 

Ad 1) - kombinace různých stavebních aktivit probíhajících v celém areálu 

Při výstavbě parkovacího domu by se mohla projevit kumulace kácení dřevin, 

rekonstrukce pavilónů, terénních úprav. Výstavba a další zmíněné aktivity budou 

koordinovány a harmonogram prací bude stanoven v rámci povolovacích stavebních 

řízení. Vzhledem ke krátkodobosti a frekvenci tohoto souběhu, dále s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o současný stav (rekonstrukce pavilónu F probíhá), z něhož lze 

čerpat zkušenosti pro odstranění jevů omezujících chod nemocnice nebo zatěžující 

okolí nad únosnou míru, považujeme kumulaci za přijatelnou a není nutné ji omezovat  

nad rámec budoucích stavebních povolení ani detailně rozebírat.   

Ad 2) - koncentrace parkování - parkovací místa v celkovém počtu 221 

Další kumulativní záměry se týkají především dopravy: Hlavní pozornost 

z hlediska vlivů na životní prostředí je věnována PARKOVACÍMU DOMU se 135 

parkovacími místy. V rámci kumulace je posuzováno dalších 43 parkovacích míst 

                                                  

 

2 http://ekonom.ihned.cz/2-31503730-400000_d-d3 
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vznikajících reorganizací ostatních a parkovacích ploch a terénními úpravami před 

severní stěnou pavilónů F a G.  

Do kumulace jsou rovněž zahrnuty stávající parkovací možnosti - počet dnešních 

parkovacích míst je 43 z toho 8 +13 před jižní stěnou pavilónů F + G, 15 na příjezdu 

k pavilónu D a nad opěrnou zdí u tohoto pavilónu, 7 míst „uprostřed“ - mezi pavilóny 

A,B,C.  

Ad 3) - snížení plochy zeleně o cca 1.400 m2 

Zvýšení počtu parkujících automobilů a zároveň snížení plochy parkové zeleně 

vede k nutnosti posoudit právě tento vztah a koncentraci aut vyjádřit v přepočtu na 

plochu zeleně. Pro tento výpočet je možné využít hodnoty uváděné v PD a zmíněné 

v předchozím textu - viz str.9, tj. současný stav je 43 parkovacích míst připadajících na 

14.410 m2 zeleně => na 1 auto připadá cca 335 m2 zeleně nebo také na 1.000 m2 

zeleně připadají cca 3 auta. Nový stav snižuje plochu zeleně na 13.042 m2 a zároveň 

zvyšuje počet parkovacích stání na 221, tj. => na 1 auto bude připadat cca 59 m2 zeleně 

nebo také na 1.000 m2 zeleně bude připadat cca 17 aut.  V přepočtu na jednotku zeleně 

v nemocničním areálu se tedy množství aut zvýší cca 5,7 krát.  

Kompenzace tohoto vlivu bude spočívat v úpravě ozeleněných ploch zřízením 

odpočinkových (klidových) zón s parkovou úpravou; ozeleněním parkovacího domu ze 

severní strany – pohledově směrem od obytné zástavby; zakomponováním parkovacího 

domu do stávající vzrostlé zeleně pomocí navržených sadových úprav; zapuštěním 

objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata jako pochozí 

ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou úpravou. Sadové 

úpravy jsou popsány v Příloze č.3, z níž uvádíme:  

Kapitola C.2. Návrh řešení sadových úprav 
Jelikož již výše popsané sevřené území areálu nemocnice nemá žádnou možnost 
rozšíření na okolní  již zastavěné nebo ozeleněné plochy, musí se veškerý rozvoj a 
provozní potřeby realizovat ve stávajícím území, za dodržení regulativů využití ploch 
daných platnou ÚPD a všech technických předpisů, ochranných pásem a norem, které 
významnější ozelenění ploch v areálu nemocnice limitují. I přes tyto skutečnosti lze 
zeleň areálu nemocnice řešit a doplnit tak, aby byla dostatečně funkční a její uspořádání 
logické. 
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Tato studie ozelenění v jednoduchých formách navrhuje uspořádání, řešení a využití 
jednotlivých ploch zeleně v areálu. Podrobně bude záměr dopracován v podrobnějších 
stupních projektové dokumentace.  
Po realizaci parkových úprav se v areálu bude nacházet cca 13 000 m2 zelených ploch, 
což činí 34,50 % z celkové plochy připadající na občanské vybavení v této lokalitě 
Sokolova. 
Navržené řešení vychází ze současného stavu porostu, jeho dendrologického, 
estetického  a ekologického potenciálu, zohledňuje současný a plánovaný provoz 
v území. 
Pro zjednodušení byl areál rozdělen do následujících celků. Tyto celky nemají žádnou 
vazbu k etapizaci realizace, jsou jen plošným rozdělením řešeného území pro potřeby 
studie: 

- plochy severně od pavilonů A a B 
- plochy vymezené pavilony A, B, C, západní částí pavilonu D a oplocením 

areálu ze západu 
- plochy jižně od pavilonu D a E 
- ostatní zbytkové plochy 

Kapitola C.2.1. Plochy severn ě od pavilon ů A a B 
- jedná se o plochy, kde bude převažovat řešení dopravy v klidu, parkovací dům. 
Zbytkové plochy pro možnost umístění vegetace jsou minimální, navíc zatížené 
inženýrskými sítěmi. Proto zde byla zvolena výsadba popínavých rostlin, výsadba rostlin 
do nádob a pokryvné dřeviny. Předpokládá se výsadba dřevin do nádob zejména 
v souvislosti s realizací „parkovacího donu“, kdy součástí konstrukce tohoto objektu 
mohou být zrealizovány nádoby (kontejnery) na výsadbu rostlin. S ohledem na polohu a 
zastínění těchto nádob bude nutná pečlivá volba sortimentu (stínomilný, suchomilný). 
Konstrukce objektu, resp. zpevněných ploch parkovacího domu by měla být provedena 
s položením zavlažovacího systému. Předpokládá se výsadba popínavých rostlin do 
míst, kde bude vhodné architekturu pohledově začlenit do prostředí. Popínavé rostliny 
budou vysazeny u objektu „parkovacího domu“ a v kombinaci z vegetací v nádobách (viz 
výše) pomohou zjemnit hmotu parkovacího domu a nad ním navazujícího pavilonu A, B. 
Kapitola C.2.2. Plochy vymezené pavilony A, B, C, z ápadní částí pavilonu D a 
oplocením areálu ze západu 
- jedná se o plochy se stávající vegetací, kde budou provedena popsaná pěstební 
opatření, zdravotní zásahy do stávající vegetace, rekonstrukce trávníků. V plochách, kde 
budou zrealizovány nové chodníčky, bude vysazena vegetace (keře, stromy nízké 
vzrůstem), aby prostor vhodně doplnila. Předpokládá se také výsadba na v současné 
době zatravněných svazích a v úzkých pásech, ta bude osazena pokryvnými dřevinami. 
Kapitola C.2.3. Plochy jižn ě od pavilonu D a E 
- tyto plochy jsou koncipovány jako plochy pobytové a odpočinkové. Základem 
bude kvalitní travnatá plocha s dlážděnými cestičkami a mobiliářem. Doplněná pro 
zpestření bude kvetoucími keři a jako clona bude sloužit výsadba kvetoucích stromů 
podél oplocení areálu při ulici Bratislavská. 
Kapitola C.2.4. Ostatní zbytkové plochy 
- u ploch se stávající vegetací budou provedena výše popsaná pěstební opatření, 
zdravotní zásahy do stávající vegetace, rekonstrukce trávníků. V úzkých pásech či 
zbytkových plochách, které jsou nyní zatravněny,  bude vysazena pokryvná zeleň pro 
zjednodušení budoucí údržby. 
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Ad a) - narušení faktoru pohody 

Tato změna je zohledněna při posuzování kumulace z hlediska narušení faktoru 

pohody - může se týkat nemocničního personálu, pacientů a návštěvníků, dále obyvatel 

sousedních rodinných domů – viz kap. D.I.1 na str.39, z níž je zřejmé, že faktor pohody 

bude významněji narušen pouze u sousedů v ul. Purkyňova.  

U personálu a návštěvníků totiž dojde ke kompenzaci pocitem pohodlného, jistého 

a bezpečného parkování, navíc parkovací dům i nová parkovací stání budou umístěna 

při severním okraji nemocničního areálu – před pavilóny A, F a G v území svažujícím se 

generelně k SSZ. K pocitu ztráty zeleně uvnitř nemocničního areálu tak může docházet 

pouze při pohledu od severní strany těchto pavilónů (např. z oken) k severu. 

Z jakéhokoliv jiného místa uvnitř nemocničního areálu je pohled na odstraňovanou 

současnou zeleň a na budoucí parkovací dům nebo na plánovaná nová parkovací stání 

zacloněn budovami – pavilóny A, B, C, F, G.  Pozitivní roli sehraje také vzhled 

parkovacího domu, který je plánován s maximálním využitím drobných ploch pro 

doprovodnou zeleň a počítá se s náhradní výsadbou (viz popis týkající se kompenzace 

snížení plochy zeleně na předchozí straně a  Příloha č.3).  

Majitelé, případně nájemníci sousedních bytových objektů v ul. Purkyňova můžou  

mít faktor pohody narušen významněji, neboť při pohledu směrem k nemocnici (od 

severu k jihu) a zdola (výškový rozdíl mezi patou svahu horní hranou je 4 - 5 m) se 

jedná o téměř souvislou zelenou svažitou plochu (byť narušenou vodní erozí a vedením 

parovodu). Tato plocha bude zmenšena a jako celek narušena stavbou parkovacího 

domu plus centrálního registru. Nová parkovací místa před pavilónem F při tomto 

pohledu nehrají významnou roli, neboť nebudou při pohledu zdola téměř viditelná.  

 

Pozn.1: Při pohledu zdola směrem k nemocnici a z blízka je vizuální dojem ze stávající 
souvislé zelené plochy na několika místech narušen nadzemním vedením parovodu (viz 
Příloha č.1,2). V rámci stavby parkovacího domu se tento parovod bude ukládat do 
země.  

Pozn.2: Směrem k pavilonu B se negativně projevuje vodní eroze, která má za následek 
erozní rýhy bez vegetace. Příčinou je prudší svah v porovnání se svahem pod 
pavilónem A. Tyto erozní plochy rovněž narušují pohled na stávající plochu zeleně. 
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Míra narušení pohody závisí na délce přivyknutí, na dojmu z uvolněných 

parkovacích míst v sousedství nemocnice, na rozmístění náhradní výsadby, na 

schopnosti zbývající zeleně v kombinaci s náhradní výsadbou clonit apod., především 

však na míře sociálního cítění - schopnosti vnímat mezilidské vztahy, vciťovat se do 

problémů, kterými žije někdo jiný – v tomto případě se jedná o schopnost vcítit se do 

potřeb pacientů a ošetřujícího personálu, nevyjímaje potřeby osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace.  

 

Pozn.1: Z dokumentu s názvem „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ 
z března 2008 uvádíme: „Bezbariérovost infrastruktury, dopravních řetězců a 
přístupnost veřejných budov je důležitým faktorem kvality života a hraje klíčovou úlohu 
pro volbu místa bydliště a pracoviště obyvatelstva. Přístupná dopravní infrastruktura je 
hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do 
aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit.  Zdroj: Usnesení vlády ČR č. 292 
z 26.3.2008 (aktualizace Programu mobility).  

Pozn.2: Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon) v § 2 odst. 2 písm. e) definuje bezbariérové užívání staveb obecným 
požadavkem na výstavbu spolu s obecnými požadavky na využívání území a 
technickými požadavky na stavby. V § 132 odst. 3 písm. e) je bezbariérové užívání 
staveb definováno jako veřejný zájem. 

 

Současnému chování společnosti značně ovlivněnému individualismem 

odpovídají i první reakce obyvatel žijících v sousedství na článek s názvem „Konec 

zmatků v areálu nemocnice. Vyroste tam parkovací dům.“ od B.Zemana ze dne 

14.5.2011 publikovaný v regionálním deníku MF Dnes (Zdroj: http://vary.idnes.cz).  

Tyto reakce se projevily v ústním projevu žadatelů o informace (a potenciálních 

stěžovatelů) na Stavebním úřadě v Sokolově. Ačkoliv z diskuse k tomuto článku 

v elektronické podobě vyplývá spíše nestranná radost (např.:  „Výborná věc, i když ve 

světě naprosto běžná; jen ještě aby tato "nová" geniální myšlenka napadla někoho ve 

Varech, kde jsou všechny úřady uprostřed města, tedy u míst zcela 

nezaparkovatelných.“), narušení faktoru pohody v ul. Purkyňova nyní hodnotíme jako 

negativní vliv (z hlediska předběžné opatrnosti). Jedná se však o vliv pouze parkovacího 

domu, nikoliv o projev kumulace s dalšími parkovacími místy. Ani tato kumulace proto 

není detailně rozebírána.  



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 16 - 

Ad b) – znečištění ovzduší 

Uvedené 5,7x zvýšení poměru množství aut na jednotku zelené plochy 

v nemocničním areálu není zohledněno při posuzování vlivu na ovzduší. Do hodnocení 

ovlivnění ovzduší by totiž mělo být zahrnuto i okolí nemocničního areálu. Důvodem je 

fakt, že v současné době auta přijíždějící za účelem návštěvy nemocnice (ať už 

z pracovních, zdravotních, rodinných, společenských aj. důvodů) parkují zejména 

v sousedství i vzdálenějším okolí nemocnice. Vzhledem k tomu, že lůžková kapacita 

zůstává zachována a s ohledem na konfiguraci terénu (na rozptylové podmínky), je 

kumulace aut parkujících za účelem návštěvy nemocnice z hlediska svého vlivu na 

ovzduší považována za přijatelnou a není nutné ji omezovat ani detailně rozebírat.  

Ad b) – hluk 

K posouzení vlivu kumulace parkujících aut na zvýšení hlučnosti byla zpracována 

samostatná dokumentace – akustická studie (Příloha č.4):  

Měřeným zdrojem hluku je ruch prostředí v lokalitě, včetně hluku z dopravy na místních 
komunikacích. Výpočtově posuzovaným zdrojem hluku je užívání parkovacího domu, 
včetně vyvolané dopravy. Hlučná technická zařízení na budově proponovaného 
parkovacího domu nejsou předpokládána, ventilace polootevřené stavby bude 
samospádová.  

Účelem měření je stanovení stávající hlukové zátěže ve chráněném venkovním prostoru 
vybraných obytných domů a nemocničního pavilonu při stávajícím parkovišti 
zaměstnanců v okolí proponovaného parkovacího domu, která je způsobena ruchem 
prostředí s vyloučením automobilového provozu na okolních silničních komunikacích. 
V době měření nebyly zjištěny stacionární zdroje hluku, ovlivňující celkovou hlučnost na 
zkoušené lokalitě, rozhodující je hluk z pozemní dopravy. Předpokládaná provozní doba 
parkovacího domu nezasahuje do nočních hodin, bylo tedy měřeno pouze v denní době. 
Pozice měřících bodů viz hlukové mapy, které jsou součástí akustické studie.  

Účelem výpočtů je predikce hluku pro výhledový stav po uvedení parkovacího domu do 
užívání, který bude situován při areálu stávající nemocnice na okraji obytné zóny. 
Výpočty hlukových map jsou provedeny pro výšku 4 m nad terénem, charakter terénu je 
zadán dle reality. Počítáno je pro bezvětří, s ohledem na malou vzdálenost mezi ref. 
body a zdrojem hluku je ovlivnění klimatickými podmínkami zanedbatelné. Výsledky 
výpočtů byly rovněž porovnány s limity dle NV č. 272/2011 Sb. Výpočtové body byly 
umístěny u nejblíže ležících chráněných objektů v okolí parkoviště. Dále je přehledově 
stanovena požadovaná vzduchová neprůzvučnost oken lůžkové části nemocnice. 
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Řešené území se nachází v mírně svažitém terénu na okraji zástavby obytných budov, 
chráněná zástavba leží převážně ve svahu mírně pod úrovní parkoviště. Území je v 
denní době za stávajícího stavu zasaženo především hlukem ze silniční dopravy, noc 
není sledována. 

Rozhodujícím zdrojem hluku z hlediska provozu posuzovaného zařízení bude pro 
chráněný venkovní prostor hluk z pohybu vozidel. Technické zdroje nejsou zadány, dle 
předložené PD se na budově parkovacího domu nebudou vyskytovat. Informace o 
provozní době a o využití ostatních částí řešeného objektu poskytl zákazník. 

Jak je zřejmé z přehledu výsledků provedených měření uvedeném v tabulce 1 na 
následující straně, ve chráněném venkovním prostoru staveb ležících v okolí 
posuzovaného zařízení (Pozn.: posuzované zařízení = parkovací dům) se za stávajícího 
stavu hlučnost s vyloučením hluku z dopravy pohybuje pod limitem pro den LAeq,T = 55 
dB u obytné zástavby a nad limitem LAeq,T = 50 dB v oblasti nejistoty měření na 
budově nemocnice s lůžkovou částí. 

Zadání hluku řešeného zařízení do výpočtového modelu vychází z údajů zjištěných z 
PD a z předpokladu rovnoměrného rozložení obsazenosti parkovacího domu do spodní 
a horní plochy. Jsou předpokládány dvě výměny celkové kapacity parkovacího domu za 
hodnotící dobu (den 16 h). Vyvolaná doprava mimo areál nemocnice není řešena, neboť 
na okolních komunikacích nepředstavuje změnu oproti stávajícímu stavu, již nyní je 
bezprostřední okolí nemocnice využíváno k parkování pacientů a personálu.  

Závěr:  Na stavební konstrukci parkovacího domu nelze provést další protihlukové 
úpravy nad rámec předložené projektové dokumentace (plná stěna při stáních v 1.NP). 
Na fasádě okolní obytné zástavby budou limity dodrženy, na fasádě bezprostředně 
přilehlé nemocniční budovy s lůžky bude limit LAeq,T= 50 dB mírně překročen, což 
odpovídá také stávajícímu stavu. 

S ohledem na charakter zdroje hluku a jeho provoz pouze v denní době se 
nepředpokládá výrazná rušivost provozem parkoviště nad rámec stávajícího stavu. Na 
lůžkových pokojích přilehlé nemocniční budovy jsou instalována špaletová okna v 
dobrém technickém stavu, jejichž stření útlum hluku činí minimálně 25 dB, což je 
hodnota zaručující dodržení limitu ve vnitřním chráněném prostoru pokojů LAeq,T = 40 
dB. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken doporučuji instalovat 
okna vykazující TZI 3 dle ČSN 730532. 
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K posouzení dalších kumulativních záměrů byl využit informační systém EIA ke 

dni 11.11.2011. Do připadajících záměrů z hlediska kumulace nebyly zařazeny 

podlimitní záměry – vrtané studny a čističky odpadních vod. Byly vybrány následující 

záměry jako potenciální kumulativní:  

KVK428 Parkoviště Sokolov - p.č. 2509/1  (v blízkosti sídliště Vítězná 160 parkovacích 
stání),  KVK403 Sokolov - Bobová dráha (ul. Hornická a K.H.Borovského – lesopark, 
parkování 27 míst), KVK1012P Protipovodňová ochrana zástavby v ulici J. K. Tyla, k.ú. 
Sokolov (terénní úpravy – násypy protipovodňových hrází do výšky 1,5 m s celkovou 
délkou cca 89 m), KVK933P Prodejní hala – Sokolov, p.p.č. 3745/2, k.ú. Sokolov 
(novostavba prodejní haly v k.ú. Sokolov ul. Kališnická o zastavěné ploše 744 m2; hala 
bude postavena jako zástavba proluky mezi dvěma halami), KVK924P Skladová hala 
(novostavba skladového zázemí pro stávající provozovny; jedná se přízemní skladovou 
halu na p.p.č. 4088/10 – ul. Vítězná v k.ú. Sokolov o rozměrech 23,4 x 13,4 m), 
KVK772P Provozovna na p.p.č. 2370 v k.ú. Sokolov (Slovenská ul.; výstavba 
provozovny se zázemím pro zaměstnance a s kanceláří pro majitele firmy s jedním 
nadzemním podlažím, objekt není podsklepený, v provozovně bude zpracováváno 
lamino, z kterého bude vyráběn nábytek a různé dřevěné prvky; parkoviště (4 stání) pro 
zaměstnance a zákazníky; zastavěná plocha je 237,95 m2), KVK560P Moderní střední 
školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov (ul. Školní - zřízení 
školního sportovního areálu na p.p.č. 434 v k.ú. Sokolov), KVK545P Přístavba čítárny a 
stavba multifunkčního hřiště SOAS (výstavbu čítárny, technické místnosti pro 
vzduchotechniku, sociální zázemí vč. skladu sportovního náčiní a multifunkčního hřiště, 
ul. Hornická), KVK375P Sokolov – ulice Svatopluka Čecha, parkoviště ve vnitrobloku 
(25 parkovacích míst pro osobní automobily), KVK355P Sokolov – ulice Jednoty 
parkoviště (41  parkovacích stání u OC Ural pro osobní automobily),  KVK354P Sokolov 
č.p. 1812 Kino Alfa – IO komunikace, zpevněné plochy a oplocení (24 parkovacích stání 
pro osobní automobily, bezbariérový přístup, nové veřejné osvětlení, přeložka 
vodovodu, zpevnění a odvodnění okolních ploch, ul. Heyrovského), KVK195P 
SOKOLOV – KINO ALFA, STAVEBNÍ ÚPRAVY; doplnění záměru – KOMUNIKACE, 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, PŘELOŽKA PLYNOVODU,  KVK345P Sokolov – 
parkoviště u hřbitova, ulice Heyrovského (68 parkovacích míst pro osobní automobily), 
KVK344P Sokolov – parkoviště ul. Jeronýmova (kapacita 27 osobních automobilů), 
KVK338P Rozšíření parkoviště OC Kaufland Sokolov (73 osobních vozidel, ul. 
K.H.Borovského), KVK313P Čerpací stanice LPG (Nádražní ul.), KVK247P Výstavba 
nové ubytovny Baník v Sokolově (nahrazení původní ubytovny pro sportovce ubytovnou 
novou, nepodsklepený, dvoupodlažní objekt, ul. Spartakiádní).  

Z výše uvedených se žádný záměr nejeví jako kumulativní.  Z přehledu je patrné, 

že největší počet záměrů připadajících v úvahu z hlediska kumulace byla nová 

parkoviště nebo rozšíření parkovacích ploch.  
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B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. 

odmítnutí 

V nemocničním areálu je zapotřebí zlepšit dostupnost parkování a usnadnit 

orientaci řidičů (při hledání vhodného místa pro zaparkování nedaleko registru či poblíž 

cíleného pavilónu). Je nutné dopravu v klidu celkově koordinovat tak, aby došlo ke 

zvýšení bezpečnosti výjezdu (příjezdu) sanitních vozů, tj. aby nedocházelo ke složitým 

dopravním situacím mezi sanitou, osobním vozem a případně dodávkou zajišťující 

služby pro nemocnici. Protože plochy využitelné pro nová parkovací místa se v daném 

území nacházejí pouze ve velmi omezeném rozsahu, navíc ve svažitém území, varianty 

nejsou předkládány. Předložená varianta se snaží o maximální využití dostupných ploch 

a zároveň respektuje prováděcí předpisy a technické normy. Se zlepšením parkovacích 

možností souvisí výstavba nového centrálního registru, objektu služeb a přeložky 

inženýrských sítí, což jsou stavby vyplývající z logiky věci.  

B.I.6.  Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Řešení tzv. dopravy v klidu na území uzavřeného areálu sokolovské nemocnice je 

vymezeno hranicemi pozemků vlastněných Karlovarským krajem, nalézá se ve svažitém 

terénu vrchu Hard v intravilánu města Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m., 

tedy ve svažitém území, a je z převážné části ohraničeno stávajícím oplocením. 

Veškeré pozemky jsou dle katastru nemovitostí ostatní plochou nebo zastavěnou 

plochou a nádvořím: 

TAB.4:  Pozemky stavbou dotčené (Zdroj: DÚR – Úvodní údaje a Průvodní zpráva; 
Projektant: Miroslav Fischer; Zak.č.01/11; Datum 10.2011) 
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Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008, se 

dotčená plocha nachází v území „občanského vybavení“, kde se při dodržení pravidel 

uspořádání území, která stanovují zejména max. plochu zastavění, min. plochu zeleně a 

max. výšku zástavby, připouští využití pozemků slučitelné s navrhovaným záměrem. 

Navrhované stavební objekty a plánované úpravy jsou řešeny v souladu s platnými 

regulativy ÚPD a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.  

Navrhované řešení spočívá v oddělení ve řejné dopravy od dopravy provozní . 

Návrh zahrnuje stavby pro stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice, 

vybudování nových a úpravu stávajících silničních a pěších komunikací a úpravu 

ozeleněných ploch (zřízení odpočinkových zón s parkovou úpravou) včetně 

souvisejících pozemních staveb a přeložek inženýrských sítí. 

Přístup i příjezd k areálu nemocnice je zabezpečen po městských komunikacích, 

na které je vnitřní dopravní systém areálu připojen sedmi stávajícími sjezdy: 2x z ul. 

Slovenské, 3x z ul. Hornické, 1x z ul. Bratislavské, 1x z ul. K. H. Borovského. Napojení 

stavby na dopravní infrastrukturu zůstane z převážné části zachováno. K zásadní 

úpravě připojení komunikací dojde pouze v západní části areálu pod pavilonem „A“, kde 

bude zřízen nový dvoupodlažní parkovací dům. Toto parkoviště bude nově obsluhováno 

pouze jedním sjezdem z ul. Slovenské (namísto současných dvou), který bude zřízen 

v pozici současného spodního sjezdu přibližně na výškové úrovni spodního podlaží 

parkovacího domu. Tímto řešením dojde k částečné redukci počtu vjezdů do areálu 

nemocnice. Pro dopravní obslužnost horního podlaží bude za sjezdem z hlavní ulice 

vybudována nájezdová rampa doplněná odbočkou k chirurgické ambulanci – tj. k 

pavilónu „A“. Pro dopravu provozní bude nadále sloužit stávající vjezd do areálu kolem 

centrální vrátnice. 

Parkoviště pro veřejnost bude umístěno z větší části pod pavilonem „A“. Bude 

tvořeno dvouúrovňovým otevřeným parkovacím domem, jehož železobetonový skelet 

bude zapuštěn do severního svahu vrchu Hard pod pavilónem „A“; menší částí zasahuje 

i pod pavilón „B“. Horní podlaží parkovacího domu bude ve shodné výškové úrovni jako 

současný suterén historické budovy pavilónu „A“, tedy v úrovni komunikačního koridoru 

(systému spojovacích chodeb) celé nemocnice. V prostoru pod pavilónem „B“ bude na 

parkovací dům navazovat přístavba nové haly centrálního registru (Popis objektu 

centrálního registru viz následující strana). V dopravní části určené pro veřejnost bude 
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nově umístěn objekt služeb jako náhrada za demolovanou prodejnu potravin mezi 

pavilónem A a vrátnicí (Pozn.: Umístění současné prodejny viz kap.B.II.4 na str.28). 

Objekt parkovacího domu bude ze severní strany ozeleněn a zakomponován pomocí 

navržených sadových úprav do stávající vzrostlé zeleně. Objekt služeb bude zapuštěn 

do svahu a jeho střecha bude pojata jako pochozí ozeleněná terasa, která bude 

přidružena do klidových zón areálu s parkovou úpravou. 

Současně s realizací parkovacího domu za stávající schodišťovou halou s výtahy 

u pavilónu „B“ vybudována jednopodlažní přístavba založená na sloupech, která bude 

koncipována jako nová prostorná hala centrálního registru pro klienty nemocnice. 

Centrální registr (dále CR) bude umístěn na úrovni horního podlaží parkoviště a 

vnitřního komunikačního koridoru. Prostor mezi 2. nadzemním podlažím (n.p.) 

parkoviště a halou CR bude přemostěn. Pro pěší komunikaci mezi oběma podlažími 

parkovacího domu bude poblíž centrálního registru vybudováno lehké ocelové 

schodiště. Prostor před proskleným vstupem do CR z parkoviště bude přestřešen. 

Příjezd pro sanitky k novému CR bude umožněn dle potřeby do obou řešených podlaží, 

jak do 2.np přímo k hale CR, tak do zastřešeného prostoru 1.np pod přístavbou CR 

k dolnímu podlaží stávající schodišťové haly s výtahy v pavilonu „B“. Tato schodišťová 

hala ústí do centrálního komunikačního koridoru. Součástí CR bude recepce a sociální 

zařízení pro veřejnost. U recepce CR bude zřízen VIP box pro klienty přicházející 

k plánované hospitalizaci a dále uzamykatelná místnost pro umístění inventárních 

vozíků, lehátek a „lékárny“. Zázemí pro personál bude kromě kanceláře za recepcí tvořit 

místnost pro centrální sanitáře a samostatné sociální zařízení personálu. 

K rozšíření parkoviště pro provoz, tedy pro služební vozy a vozidla zaměstnanců 

dojde za hospodářskými pavilony „F“ a „G“ – při jejich severní stěně. Jedná se vesměs 

o novostavby. Dnešní podélné parkovací stání před těmito pavilony bude posunuto cca 

o 75 cm do stávajícího zeleného pásu tak, aby došlo k rozšíření komunikace. Rozšíření 

komunikace o 1 m u podélného stání je rovněž navrženo pod centrálním parčíkem 

zúžením zeleného ostrůvku před pavilonem „B“.  

Navrhované stavební objekty (SO) – jejich seznam viz následující strana 

„Etapizace výstavby“, budou napojeny na existující interní areálové rozvody technické 

infrastruktury. V rámci navržených stavebních úprav dojde uvnitř areálu nemocnice 

k podmíněným přeložkám řady inženýrských sítí, jejichž vedení zasahuje do 
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plánovaných pozemních stavebních objektů. Jejich rozsah je zmapován ve výkresové 

části PD. Jedná se zejména o zemní přeložky parovodu, PVSEK, VO, nadzemního 

datového vedení a kanalizace. 

Etapizace výstavby – dělení stavby na stavební objekty: 

Pozemní stavební objekty: 
SO.01 – demolice objektu na st.p.č. 3258/11 – sklad medicínských a technických plynů 
SO.02 – novostavba parkovacího domu 
SO.03 – přístavba centrálního registru 
SO.04 – zřízení parkovacích ploch a úprava komunikací u pavilonů F a G 
SO.05 – parkové a sadové úpravy – ozelenění ploch 
SO.06 – sanace opěrné stěny 
SO.07 – demolice objektu na st. p.č. 3258/10 – prodejna potravin 
SO.08 – novostavba objektu služeb pro komerční využití 
SO.09 – stavební úpravy oplocení areálu 

Infrastruktura: 
SO.20 – přeložka parovodu pod pavilony A a B (délka 160 m) 
SO.21 – stavební úpravy jednotné kanalizace (délka 70 m) 
SO.22 – dešťová kanalizace s ORL (délka 185 m) 
SO.23 – úpravy VO (délka 240 m) 
SO.24 – přeložka nadzemního datového vedení SB s.r.o. (délka 240 m) 
SO.25 – úpravy parovodu pod pavilony F a G  
SO.26 – přeložka telekomunikačních kabelů O2

 (délka 115 m) 

 

Orientační údaje stavby vybraných SO: 

Novostavba parkovacího domu se 135 místy: 
parkovací stání v 1. n.p.:  70 míst 
parkovací stání v 2. n.p.:  65 míst 

Nové parkovací plochy a úprava komunikací se 86 parkovacími místy: 
nová parkovací stání u severní stěny pavilónů F,G:   43 míst 
stávající upravované parkoviště u jižní stěny pavilónů F,G:  21 míst 
stávající upravované parkoviště nad opěrnou stěnou pavilónu D:  15 míst 
stávající upravované parkoviště centrální - mezi pavilóny A,B,C:  07 míst 

Pozn.: Světové strany jsou v tomto případě „zjednodušeny“ – ve skutečnosti je severní 
stěnou myšlena stěna, jejíž podélná osa je kolmá k SSZ (pavilón F) až SZ (pavilón G,D),  
obdobně jižní stěna je kolmá k JJV až JV. 
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Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a TUV:  

Předpokládané navýšení tepelného výkonu oproti současnému stavu 

38,6 MWh/rok, na vytápění  80,0 GJ/rok, na ohřev TUV 18,4 GJ/rok, na klimatizaci 

40,0 GJ/rok.  

Předpokládané navýšení spotřeby el. energie oproti současnému stavu do 

10,0 kW. Elektrická energie bude v navrhovaných objektech sloužit pro osvětlení, 

výpočetní techniku, drobnou elektroniku, drobné kuchyňské spotřebiče, větrání, příp. 

klimatizaci apod. S ohledem na charakter a velikost stavby se dá předpokládat, že 

celkový soudobý odebíraný příkon nepřekročí 10kW, což je navýšení s ohledem na 

odběr celého areálu zanedbatelné. Napojení objektů se provede z interního rozvodu NN 

0,4kV areálu nemocnice. 

Pozn.: Nároky všech druhů energií jsou uvedeny v součtu za všechny stavby, tj. včetně  
objektu služeb pro komerční využití, přístavby centrálního registru. Vzhledem k velikosti 
celkového nárůstu nepovažujeme za podstatné oddělení spotřeby pro parkovací dům. 

 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaná doba výstavby je 19 měsíců, zahájení výstavby závisí na 

koordinaci stavebních prací za účelem revitalizace celého areálu, které byly již zahájeny 

(rekonstrukce pavilónů F, G). 

 

B.I.8.  Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Kraj:       Karlovarský kraj 
Obec I. až III. stupně:   Sokolov  
 
 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních 

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí následované (případně sloučené se) stavebním povolením. 

Správním úřadem v této věci je Stavební úřad v Sokolově. 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

TAB.5:  Pozemky stavbou dotčené – nahoře, a bezprostředně sousedící - dole  
(Zdroj: DÚR – Úvodní údaje a Průvodní zpráva; Projektant: Miroslav Fischer; Zak.č.01/11; 
Datum 10.2011) 
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Areál nemocnice tvoří sedm samostatných pavilonů „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“. 

V pavilonech „A“ – „E“ jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pavilóny „F“ a „G“ 

slouží jako hospodářské budovy. Z hlediska nutnosti rychlé a snadné dostupnosti pro 

veřejnost upozorňujeme na situování chirurgické ambulance, která je umístěna 

v pavilónu „A“. Všechny pavilóny s výjimkou pavilónu „G“ jsou mezi sebou propojeny 

vnitřními komunikačními koridory. Stávající centrální registr (CR) je umístěn v přízemí 

pavilonu „C“, což je vzhledem k pozici komunikačního koridoru o podlaží výše, resp. 

neprakticky nejen pro indisponované pacienty. V blízkosti dnešního CR není 

v současnosti vyřešeno parkování pro veřejnost, což představuje další časovou 

nevýhodu při nutnosti rychlé zdravotní pomoci.  

V hodnoceném záměru se posuzuje vliv přesunu parkovacích stání z okolí 

nemocnice do areálu nemocnice, konkrétně k pavilónům A + částečně B (budoucí 

parkovací dům pro veřejnost) a k pavilónům F + G (parkovací místa pro provozní 

potřeby a personál). Důvodem jsou současné velmi omezené parkovací možnosti. 

Kapacita lůžek zůstává zachována, tedy i návštěvnost nemocnice.  

Stavební práce budou rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice, vyžadují proto všechny vstupy v přiměřeném  a únosném rozsahu. Stavba 

bude prováděna běžnou stavební technikou a tradiční technologií. Zajištění vody a 

energií po dobu výstavby bude zabezpečeno ze stávajících areálových rozvodů. 

Vstupy celkově (z výstavby a z budoucího provozu) se tak blíží nulovým nebo 

zanedbatelným hodnotám v porovnání se současnými provozními nároky. 

B.II.1. Půda 

Nulový zábor vycházíme-li ze stavu KN, neboť všechny pozemky dotčené stavbou 

jsou vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pod ochranu 

zemědělského půdního fondu tedy nespadá žádný pozemek.  

Samozřejmě, posuzujeme-li současný stav ploch zeleně a stav budoucí, 

evidujeme snížení plochy zeleně – a de facto i výměry půdy o 1.368 m2. Mocnost půdní 

vrstvy neznáme, navíc v severním svahu vrchu Hard pod pavilónem „B“ se zjevně 

projevuje vodní eroze. Tato část bude dotčena stavbou. Průměrnou mocnost tedy 

uvažujeme max. 5 cm, tj. kubatura půdy sejmuté (při zahájení stavby) a znovu 

rozprostírané půdy (při ukončení stavební činnosti) by neměla převýšit 70 m3. 
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B.II.2. Voda 

Stavební práce rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice, vyžadují vodu v přiměřeném rozsahu. Spotřeba je v porovnání se 

současným provozem nemocnice zanedbatelný.  

Předpokládané navýšení spotřeby pitné vody v novém provozu dle směrných čísel 

roční spotřeby vody (příloha č.12 vyhl. č. 428/2001 Sb.): Centrální registr + objekt 

služeb - navýšení kapacity max. o 7 osob, tj. navýšení max. o 126 m3/rok. Navýšení 

výpočtového průtoku vodovodu:  345 l/den ~ 0,095 l/s  - zanedbatelné navýšení. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Vzhledem k charakteru záměru a charakteru stavbou dotčeného území 

(v současnosti již zastavěné nebo zastavitelné dle pravidel uspořádání stanovených 

územním plánem bez výskytu ložisek nerostných surovin), při stavbě ani za provozu 

nelze využít  místních surovin, neboť se v daném prostoru nenacházejí. Stavební odpad 

jako potenciální druhotná surovina viz kap. B.III.3, str.32. 

Stavební práce rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice, vyžadují energii v přiměřeném rozsahu. Odběr energie je v porovnání se 

současným provozem areálu nemocnice zanedbatelný. 

Předpokládané navýšení tepelného výkonu za nového provozu bude činit 

38,6 MWh/rok , a to na vytápění (80,0 GJ/rok), na ohřev TUV (18,4 GJ/rok) a na 

klimatizaci  (40,0 GJ/rok). Pozn.: 1 joule = 2,778 × 10-7 kilowathodina. S ohledem na 

odběr celého areálu zanedbatelné navýšení. 

Elektrická energie bude v navrhovaných objektech sloužit pro osvětlení, výpočetní 

techniku, drobnou elektroniku,drobné kuchyňské spotřebiče, větrání, příp. klimatizaci 

apod. S ohledem na charakter a velikost stavby se dá předpokládat, že celkový soudobý 

odebíraný příkon nepřekročí 10 kW, což je navýšení s ohledem na odběr celého areálu 

zanedbatelné. Napojení objektů se provede z interního rozvodu NN 0,4 kV areálu 

nemocnice. 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 28 - 

B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu,  pot řeba souvisejících 

staveb 

Nároky na dopravní infrastrukturu: 

Přístup i příjezd k areálu nemocnice je zabezpečen po městských komunikacích, 

na které je vnitřní dopravní systém areálu připojen sedmi stávajícími sjezdy: 2x z ul. 

Slovenské, 3x z ul. Hornické, 1x z ul. Bratislavské, 1x z ul. K. H. Borovského. Stavební 

práce rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod nemocnice, mají nároky 

na dopravní infrastrukturu v přiměřeném rozsahu. V porovnání se současným provozem 

nemocnice se jedná o únosné dopravní zatížení. 

Napojení nového provozu (parkovacího domu) na dopravní infrastrukturu zůstane 

z převážné části zachováno. K zásadní úpravě připojení komunikací dojde pouze 

v západní části areálu pod pavilonem „A“, kde bude parkovací dům zřízen. Toto 

parkoviště bude obsluhováno pouze jedním sjezdem z ul. Slovenské (namísto 

současných dvou). Tímto řešením dojde k částečné redukci počtu vjezdů do areálu 

nemocnice. Pro dopravní obslužnost horního podlaží bude za sjezdem z hlavní ulice 

vybudována nájezdová rampa doplněná odbočkou k chirurgické ambulanci – tj. k 

pavilónu „A“. Pro dopravu provozní bude nadále sloužit stávající vjezd do areálu kolem 

centrální vrátnice. 

Nároky na jinou infrastrukturu: 

Nároky se týkají přeložek, úprav jednotné kanalizace, vybudování dešťové 

kanalizace, veřejného osvětlení – viz seznam stavebních objektů (SO): 

SO.20 – Přeložka parovodu pod pavilony A a B 

SO.21 – Stavební úpravy jednotné kanalizace 

SO.22 – Dešťová kanalizace s odlučovačem ropných látek (ORL) 

SO.23 – Úpravy veřejného osvětlení (VO) 

SO.24 – Přeložka nadzemního datového vedení SB s.r.o. 

SO.25 – Úpravy parovodu pod pavilony F a G 

SO.26 – Přeložka telekomunikačních kabelů O2 
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Související stavby: 

Nároky se týkají parkových úprav, stavby centrálního registru, resp. jeho přesunu 

do nového objektu sousedícího s parkovacím domem, stavby služeb (namísto 

odstraňované prodejny potravin), oplocení, sanace opěrné zdi u pavilónu „G“ (Pozn.: 

foto č.29 v Příloze č.1). apod. Související stavby jsou také demolice – skladu plynů 

(Pozn.: foto č.46 v Příloze č.1) a prodejny potravin (Pozn.: foto č.16 (pouze 

v elektronické podobě) a č.38 v Příloze č.1). Viz následující seznam stavebních objektů: 

 

SO.01 – demolice skladu medicín. a technických plynů na st.p.č. 3258/11 – viz OBR.č.1  

SO.03 – přístavba centrálního registru 

SO.04 (část) – úprava komunikací u pavilonů F a G 

SO.05 – parkové a sadové úpravy – ozelenění ploch 

SO.06 – sanace opěrné stěny 

SO.07 – demolice objektu na st.p.č. 3258/10 – prodejna potravin - viz OBR.č.1 

SO.08 – novostavba objektu služeb pro komerční využití 

SO.09 – stavební úpravy oplocení areálu 

 
 

OBR.č.1:  Umístění skladu plynů severně od pavilónu A  na st.p.č. 3258/11 (vlevo); umístění 
prodejny potravin jihozápadně od pavilónu A  na st.p.č. 3258/10 (vpravo) 
 

  
 

 

pavilón A 

pavilón A 
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B.III. Údaje o výstupech 
V hodnoceném záměru se posuzuje vliv přesunu parkovacích stání z okolí 

nemocnice do areálu nemocnice. Důvodem jsou dnešní omezené parkovací možnosti. 

Kapacita lůžek zůstává zachována, tedy i návštěvnost nemocnice.  

Stavební práce budou rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice. Stavba bude prováděna běžnou stavební technikou a tradiční technologií.  

Proto všechny výstupy odpovídají svému rozsahu a charakteru stavby – dojde 

především k přesunu a zvýšení koncentrace zdrojů hluku a znečištění ovzduší v jednom 

místě – v nemocničním areálu, zároveň dojde ke snížení jejich koncentrace v místě 

jiném – v okolí nemocnice, zejména v ul. Slovenská. Dále dojde ke zvýšení podílu 

zpevněných ploch na úkor zeleně, což se projeví zejména ve výstupech do ovzduší, do 

vody a na faktoru pohody.  

V porovnání se současným provozem jsou však změny ve výstupech ze 

stavebních prací i z nového provozu minimální.  

B.III.1. Ovzduší 

Od r.1996 provozuje KHS karlovarského kraje, ÚP Sokolov automatickou měřící 

stanici v ul. Pionýrů, což je cca 0,5 km severozápadně od nemocnice. Od r.1998 nebyly 

imisní limity překročeny při hodnocení ročního průměru a jednotlivých měsíčních 

průměrů. 24 hodinové denní koncentrace jsou překračovány výjimečně v zimních 

měsících (prosinec, leden, únor). Denní indexy kvality ovzduší odpovídají celoročně 

třídě 1 a 2, což je "čisté ovzduší" (ovzduší zdraví příznivé) a "vyhovující ovzduší" 

(ovzduší zdravé). Na základě ročního indexu kvality ovzduší je možno hodnotit ovzduší 

na Sokolovsku jako uspokojivé.  

Zdroj: Město Sokolov – webové stránky – Ovzduší v Sokolově  (http://www.sokolov.cz/ 
scripts/detail.php?pgid=146). Pozn.: Tuto informaci potvrzuje  Sdělení odboru ochrany 
ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší na základě dat za rok 2009. 

Zvýšení počtu parkujících automobilů a zároveň snížení plochy parkové zeleně 

vede k nutnosti posoudit právě tento vztah a koncentraci aut vyjádřit v přepočtu na 

plochu zeleně. Pro tento výpočet je možné využít hodnoty uváděné v PD a zmíněné 

v předchozím textu - viz str.8, tj. současný stav je 43 parkovacích míst připadajících na 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 31 - 

14.410 m2 zeleně => na 1 auto připadá cca 240 m2 zeleně nebo také na 1.000 m2 

zeleně připadají cca 4 auta. Nový stav snižuje plochu zeleně na 13.042 m2 a zároveň 

zvyšuje počet parkovacích stání na 221, tj. => na 1 auto bude připadat cca 55 m2 zeleně 

nebo také na 1.000 m2 zeleně bude připadat cca 18 aut.  V přepočtu na jednotku zeleně 

v nemocničním areálu se tedy množství aut zvýší cca 5,7 krát.  

Do hodnocení ovlivnění ovzduší zahrnujeme i okolí nemocničního areálu. 

V současné době auta přijíždějící za účelem návštěvy nemocnice parkují v sousedství 

i ve vzdálenějším okolí nemocnice. Vzhledem k tomu, že lůžková kapacita zůstává 

zachována, tj. návštěvnost se nebude zvyšovat, s ohledem na konfiguraci terénu a na 

současnou kvalitu ovzduší (včetně rozptylových podmínek), je množství aut parkujících 

za účelem návštěvy nemocnice z hlediska svého vlivu na ovzduší považováno za 

přijatelné.  

B.III.2. Odpadní vody 

Předpokládané navýšení množství odpadních splaškových vod dle směrných čísel 

roční spotřeby vody (příloha č.12 vyhl. 428/2001): Centrální registr + objekt služeb 

navýšení kapacity max. o 7 osob, tj. navýšení max. o 126 m3/rok. Navýšení výpočtového 

průtoku splaškové kanalizace 0,345 m3/den ~ 0,095 l/s  

Odborný odhad bilance předpokládaného množství odpadních dešťových vod dle 

směrných čísel roční spotřeby vody (příloha č.12 vyhl.428/2001): 

Parkovací dům  za pavilónem A   ............ 50,0 l/s   

Parkovací plochy za pavilóny F a G  ........ 12,3 l/s  

Půda a vegetace zachytává dešťové srážky a se zpožděním je filtrací předává do 

podzemních horizontů, popř. výparem do ovzduší. Pokračující zpevňování povrchů 

v zastavěných území vážně ohrožuje přirozený koloběh povrchových i podzemních vod. 

Oproti  současnosti se tedy jedná o relativně významný rozdíl u vody dešťové, neboť 

plocha zeleně, která má přirozené vsakování, bude nahrazena zpevněnými plochami.  
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B.III.3. Odpady 

Odpady budou vznikat při výstavbě a při provozu. Podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění, je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich 

pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými 

na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními 

právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými 

vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 

stanoveno jinak.  

Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin. 

S cílem zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů byl vydán 

MŽP v r.2008 „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“.  

Zdroj: MŽP – webové stránky – Návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (http://www.mzp.cz/cz/ 
navod_odboru_odpadu) 

 

Odpady při výstavbě budou řešeny dle podmínek stavebního povolení (tj. 

v souladu s citovaným zákonem, zmíněným metodickým návodem, Plánem odpadového 

hospodářství Karlovarského kraje a dalšími předpisy a normami). Původce bude 

stavební odpad zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.  

 
Pozn.: Před zbavením se odpadu předáním oprávněné osobě je jeho původce povinen 
shromažďovat a třídit odpady podle druhů a kategorií, zabezpečit je před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem škodlivých látek do životního prostředí, dále 
provádět kontrolu nebezpečných vlastnosti a podle skutečných vlastností odpadu s ním 
nakládat odpovídajícím způsobem - v případě demolice objektů zasažených 
nebezpečnými škodlivinami či látkami je nutné provést za pomoci oprávněné odborně 
způsobilé osoby hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a nakládat s nimi pak 
podle jejich skutečných vlastností. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně 
zajištěno odbornou firmou. Stavitel jakožto původce odpadů umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci, popř. poskytne 
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
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TAB.č.5: Běžné odpady vznikající při výstavbě (O = odpad ostatní; N = nebezpečný)  

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Odpad z provozu bude řešen jako v současné době – žádná změna. Nelze 

předpokládat jeho navýšení, neboť původců odpadů zůstává stejné množství (počet 

pacientů a návštěv). Odpad možné rozdělit na nebezpečný a ostatní.  

Nebezpečný odpad je tzv. zdravotnickým odpadem, na nějž se vztahuje návrh 

metodického pokynu MŽP a MZd k nakládání s odady ze zdravotnických zařízení – 

vydal Státní zdravotní ústav v r.2009. Je to např.: farmaceutický odpad (prošlé nebo 

poškozené léky, cytostatika), infekční odpad (pleny, odpad z laboratoří, injekční 

stříkačky včetně jehel, kanyly, močové sáčky, katetry, sondy, infuzní sety, použité 

rukavice a podobný infikovaný materiál), patologicko – anatomický (biologický) odpad – 

placenty, plody, amputované části končetin, odejmuté části orgánů, krevní vzorky, 

radioaktivní odpad, chemikálie, zářivky (likvidace probíhá formou zpětného odběru), 

teploměry, použité skleněné infuzní lahve a jiné skleněné obaly od léků a chemikálií, 

odpad nebezpečný likvidovaný formou zpětného odběru – např. televize, lednice, 

lékařské přístroje a jiný elektroodpad, baterie.  

Odpad ostatní je podobného charakteru jako komunální a je výhradně 

z neinfekčních oddělení, např.: kuchyňský odpad, odpadní sádra, sběrový papír a 
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lepenka, železo a kovový šrot, čisté sklo, odpad typu komunálního (zbytkový komunální 

odpad, papír a lepenka, PET lahve, sklo apod.).  

Pozn.: Zdravotnické odpady a jejich přeprava jsou záležitostí nejen zákona o odpadech, 
ale také dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě 
nebezpečných věcí), na níž se např. odvolává zákon o silniční přepravě č. 111/1994 
Sb., §23 odst.1.   
 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 

Žádná výjimečná rizika vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

nehrozí ani během stavby ani za provozu. 

 

B.III.6. Dopl ňující údaje – faktor pohody 

Majitelé, případně nájemníci sousedních bytových objektů v ul. Purkyňova můžou  

mít faktor pohody narušen významněji, neboť při pohledu směrem k nemocnici (od 

severu k jihu) a zdola (výškový rozdíl mezi patou svahu horní hranou je 4 - 5 m) se 

jedná o souvislou zelenou svažitou plochu.  

Pozn.: Souvislá zelená plocha je pouze v části u pavilónu A (pod pavilónem A), směrem 
k pavilonu B se zvětšujícím se sklonem je svah ovlivněn vodní erozí – tj. erozní rýhy až 
výmoly bez půdy a bez vegetace.  

Celá plocha svahu bude zmenšena a jako celek narušena stavbou parkovacího 

domu plus centrálního registru. Nová parkovací místa před pavilónem F při tomto 

pohledu nehrají významnou roli, neboť nebudou při pohledu zdola téměř viditelná.  

Míra narušení pohody závisí na délce přivyknutí, na dojmu z uvolněných 

parkovacích míst v sousedství nemocnice, na rozmístění náhradní výsadby, na 

schopnosti zbývající zeleně v kombinaci s náhradní výsadbou clonit apod., především 

však na míře sociálního cítění - schopnosti vnímat mezilidské vztahy, vciťovat se do 

problémů, kterými žije někdo jiný – v tomto případě se jedná o schopnost vcítit se do 

potřeb pacientů a ošetřujícího personálu, nevyjímaje potřeby osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Narušení faktoru pohody v ul. Purkyňova hodnotíme 
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jako negativní výstup, a to především z důvodu současného sociálního trendu - 

společnosti konzumu. 

Pozn.: Pojem konzumní společnosti je velmi častým a citovaným výrazem v různých 
souvislostech. Obecně můžeme konstatovat, že konzumní chování vede 
k neodůvodněné spotřebě nad rámec nutnosti uspokojit základní lidské potřeby, neboli 
ekonomický růst má přednost před vším ostatním. Náplň obyčejného lidského života 
ztrácí v této situaci jakýkoliv hlubší smysl (Zdroj: Sociologie od autora Anthony 
Giddense při popisu úvah Jürgena Habermase, současného významného sociologa).     
 

Návrh počítá s kompenzací v rámci svých možností - omezených svažitým 

terénem a relativně malou zastavitelnou plochou:  

� úpravou ozeleněných ploch - zřízením odpočinkových (klidových) zón s parkovou 
úpravou  

� ozeleněním parkovacího domu ze severní strany – pohledově směrem od obytné 
zástavby a zakomponováním parkovacího domu do stávající vzrostlé zeleně 
pomocí navržených sadových úprav  

� zapuštěním objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata 
jako pochozí ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou 
úpravou 

Pozn.: Popis kompenzace podrobněji - viz kap. B.I.4.B - Možnost kumulace, str.12 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Tento text se zabývá řešením tzv. dopravy v klidu na území uzavřeného areálu 

sokolovské nemocnice, které je vymezeno hranicemi pozemků vlastněných 

Karlovarským krajem, nalézá se ve svažitém terénu vrchu Hard v intravilánu města 

Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m. a je z převážné části ohraničeno 

stávajícím oplocením. Všechny dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí 

jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvořím.  

Terén zájmového území areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné 

ose má území orientaci východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a 

bytových domů, jejichž součástí jsou udržované a obhospodařované plochy zeleně 

zahrad u RD nebo bytových domů s dostatečným podílem vzrostlé zeleně. Z východní 

strany území bezprostředně sousedí s významnou městskou lokalitou zeleně, 

s plánovanou funkcí OZ (občanské vybavení v zeleni) dle schválené ÚPD a ze západní 

strany se stabilizovanou zelenou plochou - Husovými sady, s vyvinutým a funkčním 

stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že poloha areálu ve městě je 

obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé zeleně. 

Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008, se 

dotčená plocha nachází v území „občanského vybavení“, kde je nutné dodržení pravidel 

uspořádání území, která stanovují zejména max. plochu zastavění, min. plochu zeleně a 

max. výšku zástavby.  

Toto území se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací 

prostory a mimo území dotčená výskytem starých důlních děl. Nejsou zde evidována 

žádná výhradní ložiska nerostných surovin ani se tu nenachází území 

s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly 

povinny zajistit orgány ÚP a SÚ ve smyslu ustanovení §13 odst.1 zák. č.62/1998Sb. 

V prostoru staveniště nejsou známa žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 
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Staveniště se nenachází v záplavovém území ani na území městské památkové 

rezervace. V prostoru staveniště nejsou známa ani žádná další limitující ochranná 

pásma. Touto stavbou nebudou dotčena žádná chráněná území či chráněné krajinné 

oblasti apod. 

Podkrušnohorská pánev má složitou geologickou stavbu a dělí se na řadu dílčích 

jednotek. Horniny zastoupené v této oblasti jsou dosti pestré. Území staveniště 

v dotčené části Sokolova je geologicky složeno převážně z metamorfovaných hornin 

(svorů) a nezpevněných až zpevněných sedimentů (pískovec, křemenec, slepenec atp.). 

Geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku v prostoru zakládání 

stavby parkovacího domu a plánovaných přístaveb budou v průběhu projektových prací 

ověřeny pomocí podrobného inženýrsko geologického průzkumu.  

Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým 

radonovým indexem. V rámci projektového zpracování dokumentace stavby budou 

v dalším stupni PD přijata konkrétní technická opatření k zamezení pronikání Rn do 

nově zřizovaných pobytových místností.  

Ačkoliv se dle KN jedná o ostatní plochu nebo zastavěné území a nádvoří, je 

v areálu ponechána mezi jednotlivými pavilóny zeleň, která plní účel parkové zeleně.  Je 

v neutěšeném stavu bez zahradní nebo parkové koncepce. Současná výměra ploch 

zeleně činí 14.410 m2. V severní části areálu (v místech budoucího parkovacího domu), 

rostou javory (klen i mléč). Uvnitř areálu je veškerá zeleň reprezentována zahradnickým 

kultivarem - jalovce, tisy, černé borovice i kleče, stříbrné smrky, břízy, keře - tavolníky, 

svidy, dřišťály. Ze stromů se ojediněle vyskytuje jasan, jírovec, lípa – tyto jsou také v 

části nájezdu do parkovacího domu. V prudkém  svahu pod pavilónem F a G (severně, 

SZ) je už poměrně stabilní porost s duby, jasany, javory, modříny, v podrostu bez, líska 

(do tohoto svahu již záměr nezasahuje). Za pavilóny F a G se nachází javory, duby, 

jasany (budou muset být z důvodu výstavby parkovišť pokáceny).  

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 

Nedojde k významnému ovlivnění žádné složky životního prostředí.  

Pozn.: Významně se záměr projeví pouze u „podsložky“ vody – dešťové vody (popis viz 
kap. D.I.4 na str.44). Další podsložka - voda splašková, nebude významně ovlivněna. 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti  a 
významnosti (z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti) 

Vlivy jsou hodnoceny jednoduše - byla zvolena metoda "černá a bílá":  

� významný  X  nevýznamný  

� velký   X  malý    

� kladný   X  záporný  

Za významný považujeme vliv, který je nenormálním pro posuzovanou složku životního 

prostředí v daném místě a času. Za nevýznamný považujeme ostatní vlivy, tj. vlivy běžné.  

Velikost vlivu nesouvisí s významností. I malý vliv může být pro ovlivňovanou složku 

životního prostředí nenormální v daný moment a v daném místě, a naopak velký vliv může být 

vlivem běžným. Pro ilustraci si představme jako složku životního prostředí supermarket. Jeden 

návštěvník v denní době je pro tuto složku jevem významným: "Kdo to jaktěživ viděl, abych 

nakupoval v supermarketu sám?". Jeden člověk však nemůže zboží vykoupit ani jinak zásadním 

způsobem ovlivnit chod prodejny. Jedná se tedy o vliv malý, jakkoli je významný. Nicméně, pokud 

by byl „pouze jeden člověk“ dlouhodobou záležitostí, vedlo by to k likvidaci supermarketu. Tzn. 

i časové hledisko a výjimečnost situace (neboli pravděpodobnost, doba trvání, frekvence, 

vratnost) se musí projevit v hodnocení významu a velikosti. Tisíce lidí v supermarketu jsou jevem 

běžným, ovšem jejich počet může vyvolat problémy např. s nedostatkovým zbožím, s přetížením 

sociálního zařízení, s přeplněním parkoviště apod. Tento vliv, byť nevýznamný, hodnotíme jako 

velký. V hodnocení velikosti se totiž projevuje relativita - porovnáváme daný vliv s "kapacitou" 

posuzované složky. Velký vliv může pro danou složku, v daném okamžiku a daném místě 

představovat nadměrné břemeno a unést jej vyžaduje určitá opatření. Malý vliv tato opatření 

nevyžaduje. Tímto nevylučujeme nutnost opatření, posuzujeme-li vliv z hlediska jeho 

významnosti nebo negativního projevu.  

Při hodnocení kladů a záporů je nutné vycházet z maximálního počtu úhlů pohledů, které je 

posuzovatel schopen pojmout (resp. které jsou mu ke dni zpracování oznámení záměru známy). 

Celkové zhodnocení vlivu tak může být i neutrální.  
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D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ . 

ZÁMĚR: 

Záměr z hlediska narušení faktoru pohody se může týkat nemocničního personálu, pacientů a 

návštěvníků, dále obyvatel sousedních rodinných domů. Posuzujeme-li  POCIT „ZTRÁTY ZELENĚ“ 

na úkor nových parkovacích míst, hodnotíme tento nejdůležitější vliv s rozdělením na areál 

nemocnice a sousední území a necháváme jej promítat S DALŠÍMI VLIVY, jimiž je buď 

kompenzován nebo umocněn. Celkový výsledek hodnocení je uveden v závěru této podkapitoly na 

str. 41 jako ovlivnění FAKTORU POHODY:   

AREÁL NEMOCNICE 

� Parkovací dům (+ centrální registr) i nová parkovací stání budou umístěna při severním 

okraji nemocničního areálu – před pavilóny A, F a G v území svažujícím se generelně 

k SSZ. K pocitu ztráty zeleně uvnitř nemocničního areálu tak může docházet pouze 

při pohledu od severní strany těchto pavilónů (např. z oken) k severu.  

� Z jakéhokoliv místa uvnitř nemocničního areálu je pohled na odstraňovanou současnou 

zeleň a na budoucí parkovací dům nebo na plánovaná nová parkovací stání zacloněn 

budovami – pavilóny A, B, C, F, G.  

� U personálu a návštěvníků dojde ke kompenzaci POCITEM POHODLNÉHO, JISTÉHO 

A BEZPEČNÉHO PARKOVÁNÍ 

SOUSEDSTVÍ AREÁLU NEMOCNICE 

� Majitelé, případně nájemníci sousedních bytových objektů v ul. Bratislavská, Hornická, 

Dukelská, Slovenská, Purkyňova, Brněnská, případně vzdálenější K. H. Borovského 

(v této ul. se nachází mateřská škola, jejímž vlastníkem je město Sokolov a jejíž areál 

sousedí s areálem nemocnice (nachází se zhruba pod pavilónem B), by mohli být 

ovlivněni pocitem ztráty zeleně.  
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� Z popisu umístění parkovacího domu a clonění budovami i terénem vyplývá, že POUZE 

V UL. PURKYŇOVA PLUS V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLKY MŮŽOU MÍT POCIT ZE 

ZTRÁTY ZELENĚ SILNĚJŠÍ, neboť při pohledu směrem k nemocnici (od severu k jihu) 

a zdola (výškový rozdíl mezi patou svahu horní hranou je 4 - 5 m) se jedná o téměř 

souvislou zelenou svažitou plochu (byť narušenou vodní erozí a vedením parovodu). 

Tato plocha bude zmenšena a jako celek narušena stavbou parkovacího domu plus 

centrálního registru. Připomínáme, že nová parkovací místa před pavilónem F při tomto 

pohledu nehrají významnou roli, neboť nebudou při pohledu zdola téměř viditelná. 

� Je vhodné zmínit VIZUÁLNÍ KVALITU SOUČASNÉ ZELENÉ PLOCHY, která je pod 

pavilónem B narušena - se zvětšujícím se sklonem je svah ovlivněn vodní erozí – tj. 

erozní rýhy až výmoly bez půdy a bez vegetace. Dalším optickým vjemem narušujícím 

dnešní pohled do této zeleně i pod pavilónem A je nadzemní vedení parovodu, které 

bude v rámci záměru položeno do země. Kvalitu parkové zeleně (bezkoncepční a 

neudržovaná) do tohoto hodnocení nezahrnujeme.  

� Míra narušení pohody závisí na délce přivyknutí, na dojmu z uvolněných parkovacích 

míst v sousedství nemocnice, na rozmístění náhradní výsadby, na schopnosti zbývající 

zeleně v kombinaci s náhradní výsadbou clonit apod., především však na MÍŘE 

SOCIÁLNÍHO CÍTĚNÍ - SCHOPNOSTI VNÍMAT MEZILIDSKÉ VZTAHY, VCIŤOVAT SE 

DO PROBLÉMŮ, KTERÝMI ŽIJE NĚKDO JINÝ – v tomto případě se jedná o schopnost 

vcítit se do potřeb pacientů a ošetřujícího personálu, nevyjímaje potřeby osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace.  

� První reakce obyvatel žijících v sousedství na článek s názvem „Konec zmatků v areálu 

nemocnice. Vyroste tam parkovací dům.“ od B.Zemana ze dne 14.5.2011 publikovaný 

v regionálním deníku MF Dnes (Zdroj: http://vary.idnes.cz) odpovídají současnému 

trendu sociálního chování - SPOLEČNOSTI KONZUMU A INDIVIDUALISMU. Tyto 

reakce se projevily v ústním projevu žadatelů o informace (a potenciálních stěžovatelů) 

na Stavebním úřadě v Sokolově.  

� Ačkoliv z diskuse k tomuto článku v elektronické podobě vyplývá spíše NESTRANNÁ 

RADOST (např.: „Výborná věc, i když ve světě naprosto běžná; jen ještě aby tato "nová" 

geniální myšlenka napadla někoho ve Varech, kde jsou všechny úřady uprostřed města, 

tedy u míst zcela nezaparkovatelných.“), nemůžeme považovat tuto diskusi za 
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směrodatnou, neboť si nejsme jisti, že autoři jsou bydlícími v ul. Purkyňova, popř. v okolí 

nemocnice. 

� Návrh počítá s KOMPENZACÍ v rámci svých možností - omezených svažitým terénem a 

relativně malou zastavitelnou plochou:  

� úpravou ozeleněných ploch - zřízením odpočinkových (klidových) zón s parkovou 

úpravou  

� ozeleněním parkovacího domu ze severní strany – pohledově směrem od obytné 

zástavby a zakomponováním parkovacího domu do stávající vzrostlé zeleně 

pomocí navržených sadových úprav  

� zapuštěním objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata 

jako pochozí ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou 

úpravou 

� Vliv na mateřskou školu se VÝZNAMNĚ NEPROJEVÍ, NEBOŤ JEJÍ AREÁL JE 

DOSTATEČNĚ OZELENĚNÝ A PROSTORNÝ, navíc clonící zeleň při pohledu na nový 

centrální registr bude zachována - nachází se vně prostoru stavebních prací. 

� Převažující vliv na další sousední ulice (tedy mimo ul. Purkyňovu) bude POZITIVNÍ 

Z DŮVODU UVOLNĚNÝCH PARKOVACÍCH MÍST NEBO SNÍŽENÍ FRAKVENCE 

VOZIDEL HLEDAJÍCÍCH PARKOVACÍ MÍSTO. 

ZÁVĚR: 

Vliv záměru na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů, neboli vliv NA 

FAKTOR POHODY, hodnotíme celkov ě jako  MALÝ NEVÝZNAMNÝ spíše KLADNÝ. 

Z hlediska služeb poskytovaných pacientům se totiž jedná o nesporné POZITIVUM. 

Z hlediska pohodlí obyvatel sousední ulice Purkyňova se jedná o NEGATIVUM. Ovšem 

z hlediska dalších ulic se jedná spíše o vliv POZITIVNÍ (z důvodu uvolněných 

parkovacích míst a zvýšení přehlednosti místní dopravní situace). Pozn.: Považujeme-li 

však uvedená dvě hlediska (areál nemocnice vs. sousedé v ul. Purkyňově) za 

významově a velikostně srovnatelná – u obou se totiž musí projevit úcta k obyčejnému 

lidskému životu, pak konstatujeme, že vliv není ani pozitivní ani negativní.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Denní indexy kvality ovzduší odpovídají celoročně třídě 1 a 2, což je "čisté ovzduší" (ovzduší zdraví 

příznivé) a "vyhovující ovzduší" (ovzduší zdravé). Na základě ročního indexu kvality ovzduší je 

možno hodnotit ovzduší na Sokolovsku jako uspokojivé.  

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ.  

ZÁMĚR: 

Záměr je zasazen do uzavřeného areálu sokolovské nemocnice, které se nalézá ve svažitém terénu 

vrchu Hard v intravilánu města Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m. Jedná se o severní 

svah vrchu Hard, jeho západní část, která východním směrem pokračuje jako nezastavěná kulturní 

krajina – lesopark (dle platného ÚP se jedná o plochu OZ3 – sportovní a veřejná zeleň mezi 

nemocnicí a ul. K. H. Borovského navazující na plochy OH1 a OH2, jimiž je rozšiřován hřbitov). 

Ze severu a jihu je nemocniční areál obklopen zastavěným územím – plochami bydlení, západně od 

nemocnice se nachází záchranná služba (občanská vybavenost) se stabilizovanou zelenou plochou 

- Husovými sady, s vyvinutým a funkčním stromovým a keřovým patrem..    

Do hodnocení ovlivnění ovzduší zahrnujeme i okolí nemocničního areálu. V současné době auta 

přijíždějící za účelem návštěvy nemocnice parkují v sousedství i ve vzdálenějším okolí nemocnice. 

Vzhledem k tomu, že LŮŽKOVÁ KAPACITA ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA, tj. návštěvnost se nebude 

zvyšovat, dále s ohledem na KONFIGURACI TERÉNU, TYP ZASTAVĚNÉHO a NEZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ jak vlastního nemocničního areálu, tak okolí a na SOUČASNOU KVALITU OVZDUŠÍ (včetně 

rozptylových podmínek), je množství aut parkujících za účelem návštěvy nemocnice z hlediska 

svého vlivu na ovzduší považováno za přijatelné. 

VLIV NULOVÝ – BEZE ZMĚNY – kapacita lůžek, a tudíž i vozidel zachována. 
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D.I.3. Vlivy z hlediska hluku a vibrací 

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ.  

ZÁMĚR: 

K posouzení vlivu parkujících aut na zvýšení hlučnosti byla zpracována samostatná dokumentace – 

akustická studie (Příloha č.4), z níž vyplývá, že rozhodujícím zdrojem hluku z hlediska provozu 

posuzovaného zařízení bude pro chráněný venkovní prostor HLUK Z POHYBU VOZIDEL.  

Zadání hluku řešeného zařízení do výpočtového modelu vychází z údajů předpokladu 

rovnoměrného rozložení obsazenosti parkovacího domu do spodní a horní plochy. Jsou 

předpokládány dvě výměny celkové kapacity parkovacího domu za hodnotící dobu (den 16 h). 

Vyvolaná doprava mimo areál nemocnice není řešena, neboť na okolních komunikacích 

nepředstavuje změnu oproti stávajícímu stavu, již nyní je bezprostřední okolí nemocnice využíváno k 

parkování pacientů a personálu.  

Na stavební konstrukci parkovacího domu nelze provést další protihlukové úpravy nad rámec 

předložené projektové dokumentace (plná stěna při stáních v 1.NP). Na fasádě okolní obytné 

zástavby budou limity dodrženy, na fasádě bezprostředně přilehlé nemocniční budovy s lůžky bude 

limit LAeq,T= 50 dB mírně překročen, což ODPOVÍDÁ TAKÉ STÁVAJÍCÍMU STAVU. 

S ohledem na charakter zdroje hluku a jeho provoz pouze v denní době se nepředpokládá výrazná 

rušivost provozem parkoviště nad rámec stávajícího stavu. Na lůžkových pokojích přilehlé 

nemocniční budovy jsou instalována špaletová okna v dobrém technickém stavu, jejichž stření útlum 

hluku činí minimálně 25 dB, což je hodnota zaručující dodržení limitu ve vnitřním chráněném 

prostoru pokojů LAeq,T = 40 dB. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken je 

doporučeno instalovat okna vykazující TZI 3 dle ČSN 730532.  

VLIV NULOVÝ – BEZE ZMĚNY – hluková zátěž odpovídá současnému stavu. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ.  

ZÁMĚR: 

Záměr je zasazen do uzavřeného areálu sokolovské nemocnice. Se záměrem souvisí i přeložky 

nebo úpravy inženýrských sítí včetně nových staveb - plánovaná kanalizace s ORL (SO.22). 

Předpokládané navýšení množství odpadních splaškových vod dle směrných čísel roční spotřeby 

vody představuje za centrální registr + objekt služeb navýšení kapacity max. o 7 osob, tj. navýšení 

max. o 126 m3/rok. Navýšení výpočtového průtoku splaškové kanalizace 0,345 m3/den ~ 0,095 l/s. 

Odborný odhad bilance předpokládaného množství odpadních dešťových vod dle směrných čísel 

roční spotřeby vody činí pro parkovací dům  za pavilónem A  50,0 l/s, parkovací plochy za pavilóny F 

a G 12,3 l/s.  

Půda a vegetace zachytává dešťové srážky a se zpožděním je filtrací předává do podzemních 

horizontů, popř. výparem do ovzduší. Pokračující ZPEVŇOVÁNÍ POVRCHŮ V ZASTAVĚNÝCH 

ÚZEMÍCH VÁŽNĚ OHROŽUJE PŘIROZENÝ KOLOBĚH POVRCHOVÝCH I PODZEMNÍCH VOD.  

Oproti  současnosti se tedy jedná o relativně významný rozdíl u vody dešťové, neboť plocha zeleně, 

která má přirozené vsakování, bude nahrazena zpevněnými plochami. Voda splašková nebude 

významnou změnou oproti stávajícímu provozu. 

VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ ZÁPORNÝ - význam nárůstu zpevněné plochy na úkor travního 

porostu se v celkovém hodnocení významnosti neprojeví, což je dáno především sousedními 

rozsáhlými plochami s veřejnou a soukromou zelení. 
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D.I.5. Vlivy na p ůdu 

STAVBA:  

Z hlediska ochrany ZPF nedochází k žádnému ovlivnění, neboť administrativně se jedná o nulový 

zábor, vycházíme-li ze stavu KN (všechny pozemky dotčené stavbou jsou vedeny jako ostatní 

plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří). Pod ochranu zemědělského půdního fondu tedy nespadá 

žádný pozemek. 

Samozřejmě, posuzujeme-li současný stav ploch zeleně a stav budoucí, evidujeme snížení plochy 

zeleně – a de facto i výměry půdy o 1.368 m2. Mocnost půdní vrstvy neznáme, navíc v severním 

svahu vrchu Hard pod pavilónem „B“ se zjevně projevuje vodní eroze. Průměrnou mocnost 

uvažujeme max. 5 cm, tj. kubatura půdy sejmuté (při zahájení stavby) a znovu rozprostírané půdy 

(při ukončení stavební činnosti) by neměla převýšit 70 m3. 

Z hlediska ochrany půdy jako takové jsou nejdůležitější stavební práce, při nichž dojde 

k ODDĚLENÉMU SEJMUTÍ ZÚRODNĚNÍ SCHOPNÉ VRSTVY A JEJÍMU KRÁTKODOBÉMU - 19-ti 

měsíčnímu, ULOŽENÍ NA SAMOSTATNOU DEPONII, oddělenou od ostatních zemin a stavebních 

materiálů. 

Po ukončení výstavby bude půda z deponie ODEBÍRÁNA NA URČENÉ PLOCHY S BUDOUCÍ 

ZELENÍ.  

VLIV NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ – především s ohledem na fakt, že půda bude využita na 

závěrečné parkové úpravy, tj. že nedojde k jejímu znehodnocení. 

ZÁMĚR: 

Předpokládáme, že sadové úpravy budou provedeny s ohledem na budoucí údržbu a zamezení 

projevů eroze. Záměr tedy bude mít VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ spíše KLADNÝ .  
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D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí 

STAVBA:  

Toto území se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo 

území dotčená výskytem starých důlních děl. Nejsou zde evidována žádná výhradní ložiska 

nerostných surovin ani se tu nenachází území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními 

zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány ÚP a SÚ ve smyslu ustanovení §13 odst.1 zák. 

č.62/1998Sb.  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou prováděny ve svažitém území, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, NEUTRÁLNÍ  – důvodem je fakt, že stavba bude 

provedena na základě inženýrsko geologické odborné konzultace, popř. studie, dále že dojde ke 

stabilizaci erozního prostoru pod pavilónem B, zejména však proto, že není ovlivněno nerostné 

bohatství ani se nejedná o významné terénní úpravy. 

ZÁMĚR: 

VLIV NULOVÝ – BEZE ZMĚNY.  

 

D.I.7. Vlivy na p řírodu a krajinu 

STAVBA:  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dochází ke snížení plochy zeleně o 1.368 m2. Před zahájením 

stavby dojde k pokácení 26 ks javoru, 6 ks jasanu, 6 ks dubu, 4ks břízy, 2ks jírovce, 2ks lípy, 1ks 

hloh, 1ks bez, 1ks líska, 1ks platanu, 1ks smrk. Po ukončení výstavby budou provedeny SADOVÉ 

ÚPRAVY.  

VLIV NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, NEUTRÁLNÍ – především s ohledem na fakt, že diskutabilní druhovou 

skladbu porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti budov, kdy nyní, již jako 

dospělí jedinci jednoznačně mají negativní vliv na stav stavebních konstrukcí objektů a zpevněných 

ploch. 

 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 47 - 

ZÁMĚR: 

Terén zájmového území areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné ose má území 

orientaci východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a bytových domů, jejichž součástí 

jsou udržované a obhospodařované plochy zeleně zahrad u RD nebo bytových domů s dostatečným 

podílem vzrostlé zeleně. Z východní strany území bezprostředně sousedí s významnou městskou 

lokalitou zeleně, s plánovanou funkcí OZ (občanské vybavení v zeleni) dle schválené ÚPD a ze 

západní strany se stabilizovanou zelenou plochou - Husovými sady, s vyvinutým a funkčním 

stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že poloha areálu ve městě je obklopena 

stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé zeleně. 

Areál nemocnice byl v minulosti průběžně dostavován novými nemocničními pavilony dle potřeb 

obyvatel. Výsadby byly zprvu koncipovány jako celek, později, po dostavbách pavilónů lze již 

vypozorovat spíše nahodilost a nekoncepčnost v ozeleňování ploch. To má za následek nejen 

diskutabilní druhovou skladbu porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti 

budov.  

Udržované plochy po provedených sadových úpravách (viz Příloha č.3, popř. kap. B.I.4.B – str.12) 

se stanovenou parkovou koncepcí budou tedy relativně stabilnější oproti dnešnímu stavu.  

Záměr tedy bude mít VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ NEUTRÁLNÍ zejména s ohledem na skutečnost, 

že poloha areálu ve městě je obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé 

zeleně.  

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměr (i stavba) bude mít VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ KLADNÝ na hmotný majetek, neboť 

zlepšením dopravní obslužnosti nemocničního areálu dojde ke zvýšení jeho ceny. Vlastníkem je 

Krajský úřad Karlovarského kraje, potažmo všichni jeho občané.  

Pozn.: Každý občan je de facto podílníkem na svém státu. „Veřejné statky“ a státní instituce jsou tak 
vlastnictvím občanů. Obdobně je tomu s regionálními jednotkami. Zdroj: Listina základních práv a 
svobod – např. čl. 11.  



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 48 - 

D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci úměrný. Stavba ani záměr svými 

negativními vlivy nepřekračují kapacitu žádné ze složek životního prostředí. Životní prostředí 

dotčené záměrem jako celek je schopné unést tuto zátěž bez problémů. 

Záměr svými pozitivními vlivy nejen že negativa kompenzuje, ale překračuje je ve smyslu zvyšování 

životní úrovně. Navíc zlepšením dopravní obslužnosti nemocničního areálu dojde ke zvýšení jeho 

ceny a jeho podílníkem je, jak už bylo řečeno, každý občan Karlovarského kraje.   

D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících 

státní hranice 

Žádný takový vliv není znám. 
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D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů 

1. Dodržet technické a bezpečnostní normy a předpisy zejména s ohledem na nakládání se 

stavebním odpadem a likvidaci skladu medicínských  a technických plynů. 

2. Dodržet plán sadových úprav ve smyslu ochrany stávající vegetace – citujeme z Přílohy č.3: 

„U stávajících porostů, které nebudou výstavbou nijak dotčeny, bude před zásahem provedena 

podrobná prohlídka porostu ke zjištění jeho aktuálního stavu a bude provedeno odborné 

zdravotní ošetření porostu (...), travnaté plochy budou zrekonstruovány. V plochách, které byly 

dotčeny výstavbou, např. pohybem techniky, uložením materiálu nebo dočasným provozem, 

bude provedena min. rekonstrukce travnatých loch a zdravotní ošetření dotčeného porostu.“ 

3. Sadové úpravy provádět dle následujících principů – převzato z Přílohy č.3:  

3.a) Cílem nové výsadby bude zjednodušit údržbu 

3.b) Nová výsadba bude koncipována tak, aby plochy oživila, doplnila, ale také izolovala od 

okolních provozů, komunikací, budov s cílem prevence mechanického poškození kořenového 

systému nebo základů budovy, popř. vedení sítí 

4. Odděleně snímat zúrodnění schopnou vrstvu, odděleně deponovat a deponii udržovat tak, aby 

veškerá uložená půda mohla být opětovně využita při navrhovaných sadových úpravách  

5. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken je doporučeno instalovat okna 

vykazující TZI 3 dle ČSN 730532. 

6. Při stavebních pracích komunikovat s veřejností ve smyslu včasného upozorňování na 

stavební práce hlučnější, spojené s vysokou prašností či jinak narušující klid  nebo dopravu.  

7. Minimalizovat zpevněné plochy vně budov a parkovacího domu, nahradit je, pokud bude 

vhodné, zatravňovací dlažbou apod.  
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D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 

vyskytly p ři specifikaci vliv ů 

Žádné nedostatky ani neurčitosti důležité pro zhodnocení vlivu záměru se nevyskytly. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD 

BYLY PŘEDLOŽENY) 

Protože plochy využitelné pro nová parkovací místa se v daném území nacházejí 

pouze ve velmi omezeném rozsahu, navíc ve svažitém území, varianty nejsou 

předkládány. Předložená varianta se snaží o maximální využití dostupných ploch a 

zároveň respektuje prováděcí předpisy a technické normy. 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 

Příloha 1 Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov (zčásti pouze 
v elektronické podobě) 

Příloha 2 Fotodokumentace zeleně u Nemocnice Sokolov (zčásti pouze v elektronické 
podobě) 

Příloha 3 Parkové a sadové úpravy – ozelenění ploch areálu nemocnice Sokolov od 
Ing. Alexandry Fürbachové (pouze v elektronické podobě) 

Příloha 4 Akustická studie od Libora Brože (pouze v elektronické podobě) 

 

F.2. Další podstatné informace oznamovatele 

žádné 

 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 51 - 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předkládaný záměr s názvem „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 - 
PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu“ je hodnocen z hlediska svých vlivů na životní prostředí 
komplexně, tj. i se souvisejícími stavbami. Záměr představuje řešení dopravy v klidu v areálu 
sokolovské nemocnice, který je vymezen hranicemi pozemků vlastněných Karlovarským krajem. 
Areál nemocnice se nalézá ve svažitém terénu vrchu Hard v intravilánu města Sokolova 
v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m. a je z převážné části ohraničeno stávajícím oplocením. 
Veškeré pozemky jsou dle katastru nemovitostí ostatní plochou nebo zastavěnou plochou a 
nádvořím. 

Důvodem  jsou současné velmi omezené parkovací možnosti. Důvodem tedy není zvýšení 
kapacity lůžek. Ta zůstává zachována, stejně jako návštěvnost nemocnice. V nemocničním areálu je 
však zapotřebí zlepšit dostupnost parkování a usnadnit orientaci řidičů. Je nutné dopravu v klidu 
celkově koordinovat tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti výjezdu (příjezdu) sanitních vozů, tj. aby 
nedocházelo ke složitým dopravním situacím mezi sanitou, osobním vozem a případně dodávkou 
zajišťující služby pro nemocnici.  

Terén zájmového území  areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné ose má 
území orientaci východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a bytových domů, jejichž 
součástí jsou udržované a obhospodařované plochy zeleně zahrad u rodinných domů nebo 
bytových domů s dostatečným podílem vzrostlé zeleně. Z východní strany území bezprostředně 
sousedí s významnou městskou lokalitou zeleně, s plánovanou funkcí OZ (občanské vybavení 
v zeleni) dle schváleného územního plánu, a ze západní strany se stabilizovanou zelenou plochou - 
Husovými sady, s vyvinutým a funkčním stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že 
poloha areálu ve městě je obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé 
zeleně. 

Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008 se dotčená 
plocha nachází v území „občanského vybavení“, kde se při dodržení pravidel uspořádání území, 
které stanovují zejména max. plochu zastavění, min. plochu zeleně a max. výšku zástavby, připouští 
využití pozemků slučitelné s navrhovaným záměrem. Navrhované stavební objekty a plánované 
úpravy jsou řešeny v souladu s těmito platnými regulativy. 

Území se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo 
území dotčená výskytem starých důlních děl. Nejsou zde evidována žádná výhradní ložiska 
nerostných surovin ani se tu nenachází území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními 
zdroji. V prostoru staveniště nejsou známa žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 
Staveniště se nenachází v záplavovém území ani na území městské památkové rezervace. 
V prostoru staveniště nejsou známa ani žádná další limitující ochranná pásma nebo chráněná území 
či chráněné krajinné oblasti. 

Území staveniště je geologicky složeno převážně z metamorfovaných hornin (svorů) a 
nezpevněných až zpevněných sedimentů (pískovec, křemenec, slepenec atp.). Geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku v prostoru zakládání stavby parkovacího domu a 
plánovaných přístaveb budou v průběhu projektových prací ověřeny pomocí podrobného inženýrsko 
geologického průzkumu.  

Záměr je umístěn na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. V rámci 
projektového zpracování dokumentace stavby budou v dalším stupni projektové dokumentace přijata 
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konkrétní technická opatření k zamezení pronikání radonu do nově zřizovaných pobytových 
místností.  

Základní koncepce zám ěru  spočívá v oddělení veřejné dopravy (parkoviště klientů) od 
dopravy provozní (parkování služebních vozů a vozidel zaměstnanců).  

Areál nemocnice tvoří sedm samostatných pavilonů „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“. 
V pavilonech „A“ – „E“ jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pavilóny „F“ a „G“ slouží jako 
hospodářské budovy. Chirurgická ambulance je umístěna v pavilónu „A“. Všechny pavilóny s 
výjimkou pavilónu „G“ jsou mezi sebou propojeny vnitřními komunikačními koridory. Stávající 
centrální registr (CR) je umístěn v přízemí pavilonu „C“, což je vzhledem k pozici komunikačního 
koridoru o podlaží výše, resp. neprakticky nejen pro indisponované pacienty. V blízkosti dnešního 
CR není v současnosti vyřešeno parkování pro veřejnost, což představuje další časovou nevýhodu 
při nutnosti rychlé zdravotní pomoci. 

Parkoviště pro klienty nemocnice bude nově umístěno pod pavilónem „A“ a situováno do 
dvouúrovňového otevřeného parkovacího domu, na který bude v prostoru za pavilónem „B“ 
navazovat přístavba nové prostorné haly centrálního registru pacienty a jejich návštěvy. U nových 
přístupových komunikací a ploch pro parkování v části určené pro klienty bude dále vhodně umístěn 
objekt služeb pro komerční využití jako náhrada za současnou prodejnu potravin nacházející se 
mezi vrátnicí a pavilónem „A“.  

Rozšíření parkovacích ploch pro služební vozy a vozidla zaměstnanců v areálu nemocnice 
spočívá ve vybudování nového parkoviště za hospodářskými pavilony „F“ a „G“.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že v hodnocení vlivu záměru na životní prostředí se vlastně 
posuzuje vliv přesunu parkovacích stání z okolí nemocnice do areálu nemocnice, konkrétně 
k pavilónům „A“ + částečně „B“ (budoucí parkovací dům pro veřejnost) a k pavilónům „F“ + „G“ 
(parkovací místa pro provozní potřeby a personál).  

Hlavním cílem  je zlepšení dostupnosti parkování s délkou stání přesahující 0,5 hodiny, tj. 
především pro návštěvníky pacientů, dále pro klienty (pacienty) dojíždějící na vyšetření nebo zákrok, 
jenž nevyžaduje hospitalizaci. Vedlejším cílem je koordinace dopravy v nemocničním areálu tak, aby 
došlo ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení možnosti nerušeného výjezdu sanitních vozů za akutními 
případy. Totéž se týká akutních případů, které nejsou přivezeny sanitkou.  

Stavební práce  budou rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod nemocnice, 
vyžadují proto všechny vstupy v přiměřeném  a únosném rozsahu. Stavba bude prováděna běžnou 
stavební technikou a tradiční technologií. Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude 
zabezpečeno ze stávajících areálových rozvodů. 

Vstupy , tj. zábor půdy, spotřeba vody, spotřeba surovinových zdrojů, nároky na dopravní a 
jinou infrastrukturu (jak z výstavby, tk i a z budoucího provozu) se blíží nulovým nebo 
zanedbatelným hodnotám v porovnání se současnými provozními nároky. 

Výstupy , tj. znečištění ovzduší, hlučnost, splaškové vody, odpady apod. odpovídají svému 
rozsahu a charakteru stavby – dojde především k přesunu a zvýšení koncentrace zdrojů hluku a 
znečištění ovzduší v jednom místě – v nemocničním areálu, zároveň dojde ke snížení jejich 
koncentrace v místě jiném – v okolí nemocnice. Dále dojde ke zvýšení podílu zpevněných ploch na 
úkor zeleně, což se projeví ve výstupech do ovzduší, do vody a na faktoru pohody. V porovnání se 
současným provozem jsou však změny ve výstupech ze stavebních prací i z nového provozu 
minimální.  

Navrhované stavební řešení  dopravy v klidu ve stávajícím nemocničním areálu lze 
generelně rozdělit na: 1) stavby pro stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice 
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(parkovací dům u severní stěny pavilónu „A“ plus parkovací plochy u pavilónů „F“, „G“); 
2) vybudování nových a úpravu stávajících silničních a pěších komunikací; 3) úpravu ozeleněných 
ploch - zřízení odpočinkových zón s parkovou úpravou; 4) související pozemní stavby a přeložky 
inženýrských sítí. Jedná se vesměs o novostavby trvalého charakteru, podmíněné přeložky 
inženýrských sítí a demolice dvou stávajících objektů. 

Ačkoliv všechny dotčené pozemky jsou dle katastru nemovitostí řazeny mezi ostatní plochu 
nebo zastavěné území a nádvoří, je fyzicky v areálu ponechána mezi jednotlivými pavilóny zeleň, 
která plní účel parkové zeleně. Je v neutěšeném stavu bez zahradní nebo parkové koncepce. 
Současná výměra ploch zeleně činí 14.410 m2.  

Areál nemocnice byl v minulosti průběžně dostavován novými nemocničními pavilony dle 
potřeb obyvatel. Výsadby byly zprvu koncipovány jako celek, později, po dostavbách pavilónů lze již 
vypozorovat spíše nahodilost a nekoncepčnost v ozeleňování ploch. To má za následek nejen 
diskutabilní druhovou skladbu porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti budov 
(základy narušené kořenovým systémem). V severní části areálu (v místech budoucího parkovacího 
domu), rostou javory (klen i mléč). Uvnitř areálu je veškerá zeleň reprezentována zahradnickým 
kultivarem - jalovce, tisy, černé borovice i kleče, stříbrné smrky, břízy, keře - tavolníky, svidy, 
dřišťály. Ze stromů se ojediněle vyskytuje jasan, jírovec, lípa – tyto jsou také v části nájezdu do 
parkovacího domu. V prudkém  svahu pod pavilónem „F“ a „G“ (severně, SZ) je už poměrně stabilní 
porost s duby, jasany, javory, modříny, v podrostu bez, líska (do tohoto svahu již záměr 
nezasahuje). Za pavilóny „F“ a „G“ se nachází javory, duby, jasany (budou zasaženy úpravami 
parkovacích míst).   

Varianty : Protože plochy využitelné pro nová parkovací místa se v daném území nacházejí 
pouze ve velmi omezeném rozsahu, navíc ve svažitém území, varianty nejsou předkládány. 
Předložená varianta se snaží o maximální využití dostupných ploch a zároveň respektuje prováděcí 
předpisy a technické normy. Se zlepšením parkovacích možností souvisí výstavba nového 
centrálního registru, objektu služeb a přeložky inženýrských sítí, což jsou stavby vyplývající z logiky 
věci. 

Předpokládaná doba výstavby  je 19 měsíců, zahájení výstavby závisí na koordinaci 
stavebních prací za účelem revitalizace celého areálu, které byly již zahájeny (rekonstrukce pavilónů 
F, G). 

Zvláštní pozornost  byla věnována narušení faktoru pohody obyvatel rodinných domů v ulici 
Purkyňově, kteří budou nejsilněji vnímat ztrátu zeleně a její náhradu stavbou. Dále vlivům na 
ovzduší a na hluk z důvodu zvýšené koncentrace aut v nemocničním areálu. V neposlední řadě 
vlivům na vodu spolu s půdou, které budou v této kombinaci dotčeny vytvořením dalších zpevněných 
ploch. Ani jeden z těchto vlivů, byť jsou negativní, nepřekračuje schopnost příslušné složky životního 
prostředí zátěž bez problémů zvládnout. Opatření, která jsou navržena, jsou proto spíše 
doporučující a většinou se shodují s návrhy prezentovanými projektovou dokumentací (sadovými 
úpravami a akustickou studií). 

Rozsah vliv ů je vzhledem k zasaženému území a populaci úměrný. Stavba ani záměr svými 
negativními vlivy nepřekračují kapacitu žádné ze složek životního prostředí. Životní prostředí 
dotčené záměrem jako celek je schopné unést tuto zátěž bez problémů. Svými pozitivními vlivy 
záměr negativa kompenzuje, navíc je překračuje ve smyslu zvyšování životní úrovně. Výhody ze  
zlepšení dopravní obslužnosti nemocničního areálu plynou pro každého občana Karlovarského 
kraje.  
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H. PŘÍLOHA 

 Vyjád ření  příslušného  stavebního  ú řadu  k  zám ěru  z hlediska 

územn ě plánovací dokumentace 
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Datum zpracování oznámení:  

24.11.2011 

Jméno, p říjmení, bydlišt ě a  telefon zpracovatele oznámení a osob, které se 

podílely na zpracování oznámení: 

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., Blanická 166/20, 35002 Cheb, tel. 777 293 278 

Podpis zpracovatele oznámení: 
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Stanovisko orgánu ochrany p řírody, pokud je vyžadováno podle § 

45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.  
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zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

82/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně 
zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 
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a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 
působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií) ve znění zákona 258/2000 Sb. 

356/2003 Sb., Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, 

78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty  
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modifikovanými organismy a genetickými produkty 



 

 
 

MISOT, s.r.o. 
Blanická 166/20 
350 02  Cheb                                           
www.misot.net  

 

jméno, p říjmení obor adresa telefon 

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D. Posouzení vlivů na ŽP 
MISOT, s.r.o. 
Blanická 20 
350 02 Cheb 

777 293 278 

  

Ing. Alexandra Fürbachová 
Ing. Pavel Borák v.z. 

Parkové a sadové 
úpravy – ozelenění 
ploch areálu 
nemocnice Sokolov 

Projekční ateliér 
Sokolov  
Jurica a.s. 
Boží Dar č.p. 176 
362 62 Boží Dar 

352 601 543 
(v pracovní 
době) 

Miroslav Fischer 
Ing. Pavel Borák v.z. 

Projektová 
dokumentace 
Revitalizace 
nemocnice v Sokolově 
– Řešení dopravy 
v klidu v areálu 
Nemocnice Sokolov; 
10.2011; Zak.č. 01/11 

Projekční ateliér 
Sokolov  
Jurica a.s. 
Boží Dar č.p. 176 
362 62 Boží Dar 

352 601 543 
(v pracovní 
době) 

Libor Brož Akustická studie 
REVITA Engineering  
Havlíčkova ul. 26 
412 01 Litoměřice   

416 742 981 

 

Oprávněná osoba ke zpracovávání dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo 

technologie na životní prostředí  (§ 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 a příloha č. 3 zákona č. 244/1992 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí) a ke zpracovávání posudků hodnotících vlivy stavby, činností 

a technologií na životní prostředí (§ 9 zákona č. 244/1992 Sb.) s číslem osvědčení č.j.: 

8779/1012/OPVŽP/97, držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí). 

   

  Za autorský tým  RNDr. Gabriela Licková, Ph.D. 

  dne 24.11.2011 

 

Jakékoliv jiné užití, než pro potřebu Krajského úřadu Karlovarského kraje, zejména rozmnožování, šíření 
nebo sdělování veřejnosti počítačovou nebo obdobnou sítí, pronájem nebo půjčování rozmnoženin díla, 
další zpracování nebo úprava díla bez předchozího písemného souhlasu autora textu je zakázáno. 
Rovněž je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora textu jakýmkoliv způsobem spojovat 
obsah s jinými autorskými díly a databázemi. Porušení ochrany autorského práva může být 
sankcionováno jak občansko právními, tak trestně právními prostředky. 
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Vysvětlení opakovan ě používaných zkratek a odborných pojm ů 

CR ............. centrální registr  
č.p.p...........číslo pozemkové parcely 
č.st.p..........číslo stavební parcely 
DOSS ........ dotčené orgány státní správy 
k.ú.............. katastrální území 
n.p. ............ nadzemní podlaží 
OP ............. ochranné pásmo 
PD ............. projektová dokumentace*) 
PLZ............ přírodní léčivé zdroje 
PVSEK ...... podzemní vedení sítě elektronických komunikací  
PUPFL....... pozemky určené k plnění funkce lesa  
ORL........... odlučovač ropných látek 
RD ............. rodinný dům 
SO ............. stavební objekt 
stav............ stavební 
TUV ........... teplá užitková voda 
ÚP ............. územní pracoviště 
ÚP VÚC KKúzemní plán velkého územního celku Karlovarského kraje  
ÚPD........... územně plánovací dokumentace 
ÚSES......... územní systém ekologické stability  
VN ............. vysoké napětí  
VO ............. veřejné osvětlení 
ZPF............ zemědělský půdní fond 

*) Název stavby: Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice 
Sokolov; stupeň PD: dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby /DUR – Úvodní údaje 
a průvodní zpráva; 10.2011; Zak.č. 01/11; Projektant: Miroslav Fischer.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

Jurica a.s.  

 

A.2.  IČ  

263 84 795 

 

A.3. Sídlo 

Boží dar č.p. 176  

362 62 Boží Dar 

 

A.4.  Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Pavel Borák  

vedoucí projekčního ateliéru Sokolov Jurica a.s. 

 

Boží Dar č.p. 176 

362 62 Boží Dar 

tel. 352 601 543 (v pracovní době)  

e-mail: borak@jurica cz 
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B.  ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I.  Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1 zák.č. 100/2001 Sb. 

Název:  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 - PARKOVACÍ DŮM a řešení 

dopravy v klidu  

Zařazení:  

Kategorie II, bod 10.6 – Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 

v součtu pro celou stavbu - podle §4 odst.1, písm. c) zák.č.100/2001 Sb. v aktuálním 

znění podléhá tento záměr posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Současné parkovací možnosti nemocničního areálu Sokolov neodpovídají lůžkové 

kapacitě, resp. jsou nedostatečné. Jejich počet je 43. Z hlediska potřeb klientů mají 

tedy nulovou hodnotu.  

Pozn.: Nulová hodnota není v tomto případě odtržena od reality, neboť současné 
parkovací možnosti stěží pokrývají potřeby dojíždějícího personálu a v okamžiku 
„výměny stráží“ je kapacita opravdu zcela vyčerpaná (nyní, v době stavebních úprav 
zahájených na pavilónu F, parkovací místa chybí i personálu) – viz fotodokumentace 
v Příloze č.1,2.  

 

Nová parkovací místa vzniknou v celkovém počtu 178, z toho 135 vznikne díky 

dvouúrovňovému otevřenému parkovacímu domu a 43 díky reorganizaci a drobných 

stavebních úprav stávajících parkovacích nebo ostatních ploch.   

Zdroj: Projektová dokumentace (PD) pro vydání územního rozhodnutí. Název stavby: 
Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice 
Sokolov; stupeň PD: dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
/DUR – Úvodní údaje a průvodní zpráva; 10.2011; Zak.č. 01/11; Projektant: Miroslav 
Fischer. 

 

Zmíněných 43 parkovacích míst ve stávajícím areálu, která vzniknou zásluhou 

reorganizace a drobných terénních úprav, bylo posouzeno z hlediska vlivu na životní 
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prostředí jako podlimitní záměr s názvem „Stavební objekt SO.04 – Zřízení parkovacích 

ploch a úprava komunikací u pavilonů F a G“ – kód záměru KVK1053P, viz  

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=KVK1053P, s výsledkem, že 

předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.  

Z tohoto důvodu je hlavní pozornost z hlediska vlivů na životní prostředí 

věnována PARKOVACÍMU DOMU se 135 parkovacími místy, přičemž 43 

parkovacích míst je posuzováno v rámci kumulace. Do kumulace jsou rovněž 

zahrnuty stávající (= i budoucí) parkovací možnosti, které v současné době stěží 

dostačují personálu. Počet dnešních parkovacích míst je, jak už bylo zmíněno, 43. 

B.I.3. Umíst ění záměru – kraj, obec, katastrální území 

Kraj:       Karlovarský kraj 
Okres:     Sokolov 
Obec s rozšířenou působností:  Sokolov 
Obec I. a II. stupně:   Sokolov  
Katastrální území:    Sokolov 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

B. I .4 .A .   Charak te r  zámě ru  

Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti parkování  s délkou stání přesahující 0,5 

hodiny, tj. především pro návštěvníky pacientů, dále pro klienty (pacienty) dojíždějící na 

vyšetření nebo zákrok, jenž nevyžaduje hospitalizaci. Vedlejším cílem je koordinace 

dopravy v nemocničním areálu tak, aby došlo ke zvýšení bezpe čnosti  a zlepšení 

možnosti nerušeného výjezdu (příjezdu) sanitních vozů za (s) akutními případy. Totéž 

se týká akutních případů, které nejsou přivezeny sanitkou. Všechna uvedená pozitiva se 

kladn ě projeví na faktoru pohody a klidu . Navrhované stavební řešení dopravy 

v klidu ve stávajícím nemocničním areálu zahrnuje zejména:  

� stavby pro stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice 

� vybudování nových a úpravu stávajících silničních a pěších komunikací  

� úpravu ozeleněných ploch - zřízení odpočinkových zón s parkovou úpravou  

� související pozemní stavby a přeložky inženýrských sítí 
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Navrhované řešení spočívá v oddělení veřejné dopravy od dopravy provozní, tj. 

oddělení parkoviště pacientů & rodinných příslušníků od parkování služebních vozů & 

vozidel zaměstnanců. Stavbu lze generelně rozčlenit na: 

� Parkoviště pro klienty = dvouúrovňový otevřený parkovací dům bude z větší části 
umístěn pod pavilónem „A“ - ve svahu pod jeho severní stěnou  

� Na parkovací dům bude v prostoru za (pod) pavilónem „B“ (rovněž ve svahu při severní 
stěně pavilónu) navazovat přístavba nové haly centrálního registru pro pacienty.  

� U nových přístupových komunikací a ploch pro parkování v části určené pro pacienty, 
rodinné příslušníky apod. bude umístěn objekt služeb pro komerční využití jako náhrada 
za demolovanou prodejnu potravin mezi pavilónem A a vrátnicí.  

� Rozšíření parkovacích ploch pro služební vozy a vozidla zaměstnanců v areálu 
nemocnice spočívá ve vybudování nového parkoviště za pavilóny „F“ a „G“ – u jejich 
severní stěny.  

� V rámci navržených stavebních úprav dojde uvnitř areálu nemocnice k podmíněným 
přeložkám řady inženýrských sítí, jejichž vedení zasahuje do plánovaných pozemních 
stavebních objektů. 

Pozn.: Podrobněji viz kap. B.I.6 na str.20. 

Zlepšení parkovacích možností sebou přináší i negativa:  

� zásah do ploch veřejné zeleně 

� zvýšení koncentrace zdrojů hluku vlivem přesunu parkovacích stání, dále jen zvýšení 
hluku 

� zvýšení koncentrace zdrojů znečištění ovzduší (výfukovými plyny) vlivem přesunu 
parkovacích stání, dále jen znečištění ovzduší 

Pozn.: Popis negativ podrobněji - viz následující strana. 

Návrh počítá s kompenzací uvedených záporných vlivů v rámci svých možností -

omezených svažitým terénem a relativně malou zastavitelnou plochou:  

� úpravou ozeleněných ploch - zřízením odpočinkových (klidových) zón s parkovou 
úpravou  

� ozeleněním parkovacího domu ze severní strany – pohledově směrem od obytné 
zástavby a zakomponováním parkovacího domu do stávající vzrostlé zeleně pomocí 
navržených sadových úprav  

� zapuštěním objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata jako 
pochozí ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou úpravou 

Pozn.: Popis kompenzace podrobněji - viz kap. B.I.4.B - Možnost kumulace ...na str.12 
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Zásah do ve řejné zelen ě (Pozn.: současný stav zelených ploch je dokumentován 

v Příloze č.2 a č.3). Tento zásah je v PD1 popsán s ohledem na pravidla uspořádání 

území stanovená platným územním plánem takto: 

 

Zvýšení hluku a znečištění ovzduší  výfukovými plyny – jsou relativní, neboť 

počet parkovacích míst je přímo úměrný k počtu lůžek (na lůžkové kapacitě závisí i 

rozsah služeb, tudíž i parkovací potřeby personálu závisí na počtu lůžek). Zásadní pro 

hodnocení vlivů na životní prostředí je tedy skutečnost, že kapacita lůžek zůstává 

zachována.  

Personál, klienti a návštěvníci klientů dnes parkují buď v areálu nemocnice 

(kapacita 43 parkovacích míst) nebo v jejím okolí, z toho nejvíce v ul. Slovenské, ale i 

tam, kde je délka parkování omezena zákazem stání (viz Příloha č.1 str. 2).  

Pokud předpokládáme, že počet aut dojíždějícího personálu zůstává zachován a 

obdobně i počet přijíždějících pacientů nebo jejich návštěvníků, taktéž počet výjezdů a 

příjezdů sanitek, je realizace záměru spojena pouze s přesunem parkovacích míst, tj.  

s přesunem zdroje hluku a emisí a jeho koncentrací. 

Pozn.: V uvedené logické úvaze  je faktor „zvyšování mobility občanů ČR“ považován za 
nepodstatný, neboť v důsledku ekonomické krize 2008 celkově prudce klesla poptávka 

                                                  

 

1 Název stavby: Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu 
Nemocnice Sokolov; stupeň PD: dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby /DUR – Úvodní údaje a průvodní zpráva; 10.2011; Zak.č. 01/11; Projektant: Miroslav 
Fischer. 
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po nových automobilech. Nárůst poptávky po nejmenších vozech o 20-25%2 v tomto 
případě není považován za činitel, který by významně ovlivnil potřebu parkování 
v nemocničním areálu Sokolov.   

B. I .4 .B .  Možnos t  kumulace  s  j i nými  zámě r y  

Kumulace je v následujícím textu posuzována ze tří hledisek: 

1) Z hlediska kombinace různých stavebních aktivit probíhajících v celém areálu 
2) Z hlediska koncentrace parkování - parkovací místa v celkovém počtu 221 
3) Z hlediska snížení plochy zeleně o cca 1.400 m2 

Druhé a třetí hledisko je spojeno. V těchto dvou úhlech pohledu se totiž zobrazují 

společné cíle – resp. vlivy na: 

a) faktor pohody 
b) kvalitu ovzduší 
c) hlučnost  
 

Ad 1) - kombinace různých stavebních aktivit probíhajících v celém areálu 

Při výstavbě parkovacího domu by se mohla projevit kumulace kácení dřevin, 

rekonstrukce pavilónů, terénních úprav. Výstavba a další zmíněné aktivity budou 

koordinovány a harmonogram prací bude stanoven v rámci povolovacích stavebních 

řízení. Vzhledem ke krátkodobosti a frekvenci tohoto souběhu, dále s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o současný stav (rekonstrukce pavilónu F probíhá), z něhož lze 

čerpat zkušenosti pro odstranění jevů omezujících chod nemocnice nebo zatěžující 

okolí nad únosnou míru, považujeme kumulaci za přijatelnou a není nutné ji omezovat  

nad rámec budoucích stavebních povolení ani detailně rozebírat.   

Ad 2) - koncentrace parkování - parkovací místa v celkovém počtu 221 

Další kumulativní záměry se týkají především dopravy: Hlavní pozornost 

z hlediska vlivů na životní prostředí je věnována PARKOVACÍMU DOMU se 135 

parkovacími místy. V rámci kumulace je posuzováno dalších 43 parkovacích míst 

                                                  

 

2 http://ekonom.ihned.cz/2-31503730-400000_d-d3 
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vznikajících reorganizací ostatních a parkovacích ploch a terénními úpravami před 

severní stěnou pavilónů F a G.  

Do kumulace jsou rovněž zahrnuty stávající parkovací možnosti - počet dnešních 

parkovacích míst je 43 z toho 8 +13 před jižní stěnou pavilónů F + G, 15 na příjezdu 

k pavilónu D a nad opěrnou zdí u tohoto pavilónu, 7 míst „uprostřed“ - mezi pavilóny 

A,B,C.  

Ad 3) - snížení plochy zeleně o cca 1.400 m2 

Zvýšení počtu parkujících automobilů a zároveň snížení plochy parkové zeleně 

vede k nutnosti posoudit právě tento vztah a koncentraci aut vyjádřit v přepočtu na 

plochu zeleně. Pro tento výpočet je možné využít hodnoty uváděné v PD a zmíněné 

v předchozím textu - viz str.9, tj. současný stav je 43 parkovacích míst připadajících na 

14.410 m2 zeleně => na 1 auto připadá cca 335 m2 zeleně nebo také na 1.000 m2 

zeleně připadají cca 3 auta. Nový stav snižuje plochu zeleně na 13.042 m2 a zároveň 

zvyšuje počet parkovacích stání na 221, tj. => na 1 auto bude připadat cca 59 m2 zeleně 

nebo také na 1.000 m2 zeleně bude připadat cca 17 aut.  V přepočtu na jednotku zeleně 

v nemocničním areálu se tedy množství aut zvýší cca 5,7 krát.  

Kompenzace tohoto vlivu bude spočívat v úpravě ozeleněných ploch zřízením 

odpočinkových (klidových) zón s parkovou úpravou; ozeleněním parkovacího domu ze 

severní strany – pohledově směrem od obytné zástavby; zakomponováním parkovacího 

domu do stávající vzrostlé zeleně pomocí navržených sadových úprav; zapuštěním 

objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata jako pochozí 

ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou úpravou. Sadové 

úpravy jsou popsány v Příloze č.3, z níž uvádíme:  

Kapitola C.2. Návrh řešení sadových úprav 
Jelikož již výše popsané sevřené území areálu nemocnice nemá žádnou možnost 
rozšíření na okolní  již zastavěné nebo ozeleněné plochy, musí se veškerý rozvoj a 
provozní potřeby realizovat ve stávajícím území, za dodržení regulativů využití ploch 
daných platnou ÚPD a všech technických předpisů, ochranných pásem a norem, které 
významnější ozelenění ploch v areálu nemocnice limitují. I přes tyto skutečnosti lze 
zeleň areálu nemocnice řešit a doplnit tak, aby byla dostatečně funkční a její uspořádání 
logické. 
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Tato studie ozelenění v jednoduchých formách navrhuje uspořádání, řešení a využití 
jednotlivých ploch zeleně v areálu. Podrobně bude záměr dopracován v podrobnějších 
stupních projektové dokumentace.  
Po realizaci parkových úprav se v areálu bude nacházet cca 13 000 m2 zelených ploch, 
což činí 34,50 % z celkové plochy připadající na občanské vybavení v této lokalitě 
Sokolova. 
Navržené řešení vychází ze současného stavu porostu, jeho dendrologického, 
estetického  a ekologického potenciálu, zohledňuje současný a plánovaný provoz 
v území. 
Pro zjednodušení byl areál rozdělen do následujících celků. Tyto celky nemají žádnou 
vazbu k etapizaci realizace, jsou jen plošným rozdělením řešeného území pro potřeby 
studie: 

- plochy severně od pavilonů A a B 
- plochy vymezené pavilony A, B, C, západní částí pavilonu D a oplocením 

areálu ze západu 
- plochy jižně od pavilonu D a E 
- ostatní zbytkové plochy 

Kapitola C.2.1. Plochy severn ě od pavilon ů A a B 
- jedná se o plochy, kde bude převažovat řešení dopravy v klidu, parkovací dům. 
Zbytkové plochy pro možnost umístění vegetace jsou minimální, navíc zatížené 
inženýrskými sítěmi. Proto zde byla zvolena výsadba popínavých rostlin, výsadba rostlin 
do nádob a pokryvné dřeviny. Předpokládá se výsadba dřevin do nádob zejména 
v souvislosti s realizací „parkovacího donu“, kdy součástí konstrukce tohoto objektu 
mohou být zrealizovány nádoby (kontejnery) na výsadbu rostlin. S ohledem na polohu a 
zastínění těchto nádob bude nutná pečlivá volba sortimentu (stínomilný, suchomilný). 
Konstrukce objektu, resp. zpevněných ploch parkovacího domu by měla být provedena 
s položením zavlažovacího systému. Předpokládá se výsadba popínavých rostlin do 
míst, kde bude vhodné architekturu pohledově začlenit do prostředí. Popínavé rostliny 
budou vysazeny u objektu „parkovacího domu“ a v kombinaci z vegetací v nádobách (viz 
výše) pomohou zjemnit hmotu parkovacího domu a nad ním navazujícího pavilonu A, B. 
Kapitola C.2.2. Plochy vymezené pavilony A, B, C, z ápadní částí pavilonu D a 
oplocením areálu ze západu 
- jedná se o plochy se stávající vegetací, kde budou provedena popsaná pěstební 
opatření, zdravotní zásahy do stávající vegetace, rekonstrukce trávníků. V plochách, kde 
budou zrealizovány nové chodníčky, bude vysazena vegetace (keře, stromy nízké 
vzrůstem), aby prostor vhodně doplnila. Předpokládá se také výsadba na v současné 
době zatravněných svazích a v úzkých pásech, ta bude osazena pokryvnými dřevinami. 
Kapitola C.2.3. Plochy jižn ě od pavilonu D a E 
- tyto plochy jsou koncipovány jako plochy pobytové a odpočinkové. Základem 
bude kvalitní travnatá plocha s dlážděnými cestičkami a mobiliářem. Doplněná pro 
zpestření bude kvetoucími keři a jako clona bude sloužit výsadba kvetoucích stromů 
podél oplocení areálu při ulici Bratislavská. 
Kapitola C.2.4. Ostatní zbytkové plochy 
- u ploch se stávající vegetací budou provedena výše popsaná pěstební opatření, 
zdravotní zásahy do stávající vegetace, rekonstrukce trávníků. V úzkých pásech či 
zbytkových plochách, které jsou nyní zatravněny,  bude vysazena pokryvná zeleň pro 
zjednodušení budoucí údržby. 
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Ad a) - narušení faktoru pohody 

Tato změna je zohledněna při posuzování kumulace z hlediska narušení faktoru 

pohody - může se týkat nemocničního personálu, pacientů a návštěvníků, dále obyvatel 

sousedních rodinných domů – viz kap. D.I.1 na str.39, z níž je zřejmé, že faktor pohody 

bude významněji narušen pouze u sousedů v ul. Purkyňova.  

U personálu a návštěvníků totiž dojde ke kompenzaci pocitem pohodlného, jistého 

a bezpečného parkování, navíc parkovací dům i nová parkovací stání budou umístěna 

při severním okraji nemocničního areálu – před pavilóny A, F a G v území svažujícím se 

generelně k SSZ. K pocitu ztráty zeleně uvnitř nemocničního areálu tak může docházet 

pouze při pohledu od severní strany těchto pavilónů (např. z oken) k severu. 

Z jakéhokoliv jiného místa uvnitř nemocničního areálu je pohled na odstraňovanou 

současnou zeleň a na budoucí parkovací dům nebo na plánovaná nová parkovací stání 

zacloněn budovami – pavilóny A, B, C, F, G.  Pozitivní roli sehraje také vzhled 

parkovacího domu, který je plánován s maximálním využitím drobných ploch pro 

doprovodnou zeleň a počítá se s náhradní výsadbou (viz popis týkající se kompenzace 

snížení plochy zeleně na předchozí straně a  Příloha č.3).  

Majitelé, případně nájemníci sousedních bytových objektů v ul. Purkyňova můžou  

mít faktor pohody narušen významněji, neboť při pohledu směrem k nemocnici (od 

severu k jihu) a zdola (výškový rozdíl mezi patou svahu horní hranou je 4 - 5 m) se 

jedná o téměř souvislou zelenou svažitou plochu (byť narušenou vodní erozí a vedením 

parovodu). Tato plocha bude zmenšena a jako celek narušena stavbou parkovacího 

domu plus centrálního registru. Nová parkovací místa před pavilónem F při tomto 

pohledu nehrají významnou roli, neboť nebudou při pohledu zdola téměř viditelná.  

 

Pozn.1: Při pohledu zdola směrem k nemocnici a z blízka je vizuální dojem ze stávající 
souvislé zelené plochy na několika místech narušen nadzemním vedením parovodu (viz 
Příloha č.1,2). V rámci stavby parkovacího domu se tento parovod bude ukládat do 
země.  

Pozn.2: Směrem k pavilonu B se negativně projevuje vodní eroze, která má za následek 
erozní rýhy bez vegetace. Příčinou je prudší svah v porovnání se svahem pod 
pavilónem A. Tyto erozní plochy rovněž narušují pohled na stávající plochu zeleně. 
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Míra narušení pohody závisí na délce přivyknutí, na dojmu z uvolněných 

parkovacích míst v sousedství nemocnice, na rozmístění náhradní výsadby, na 

schopnosti zbývající zeleně v kombinaci s náhradní výsadbou clonit apod., především 

však na míře sociálního cítění - schopnosti vnímat mezilidské vztahy, vciťovat se do 

problémů, kterými žije někdo jiný – v tomto případě se jedná o schopnost vcítit se do 

potřeb pacientů a ošetřujícího personálu, nevyjímaje potřeby osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace.  

 

Pozn.1: Z dokumentu s názvem „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ 
z března 2008 uvádíme: „Bezbariérovost infrastruktury, dopravních řetězců a 
přístupnost veřejných budov je důležitým faktorem kvality života a hraje klíčovou úlohu 
pro volbu místa bydliště a pracoviště obyvatelstva. Přístupná dopravní infrastruktura je 
hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do 
aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit.  Zdroj: Usnesení vlády ČR č. 292 
z 26.3.2008 (aktualizace Programu mobility).  

Pozn.2: Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon) v § 2 odst. 2 písm. e) definuje bezbariérové užívání staveb obecným 
požadavkem na výstavbu spolu s obecnými požadavky na využívání území a 
technickými požadavky na stavby. V § 132 odst. 3 písm. e) je bezbariérové užívání 
staveb definováno jako veřejný zájem. 

 

Současnému chování společnosti značně ovlivněnému individualismem 

odpovídají i první reakce obyvatel žijících v sousedství na článek s názvem „Konec 

zmatků v areálu nemocnice. Vyroste tam parkovací dům.“ od B.Zemana ze dne 

14.5.2011 publikovaný v regionálním deníku MF Dnes (Zdroj: http://vary.idnes.cz).  

Tyto reakce se projevily v ústním projevu žadatelů o informace (a potenciálních 

stěžovatelů) na Stavebním úřadě v Sokolově. Ačkoliv z diskuse k tomuto článku 

v elektronické podobě vyplývá spíše nestranná radost (např.:  „Výborná věc, i když ve 

světě naprosto běžná; jen ještě aby tato "nová" geniální myšlenka napadla někoho ve 

Varech, kde jsou všechny úřady uprostřed města, tedy u míst zcela 

nezaparkovatelných.“), narušení faktoru pohody v ul. Purkyňova nyní hodnotíme jako 

negativní vliv (z hlediska předběžné opatrnosti). Jedná se však o vliv pouze parkovacího 

domu, nikoliv o projev kumulace s dalšími parkovacími místy. Ani tato kumulace proto 

není detailně rozebírána.  
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Ad b) – znečištění ovzduší 

Uvedené 5,7x zvýšení poměru množství aut na jednotku zelené plochy 

v nemocničním areálu není zohledněno při posuzování vlivu na ovzduší. Do hodnocení 

ovlivnění ovzduší by totiž mělo být zahrnuto i okolí nemocničního areálu. Důvodem je 

fakt, že v současné době auta přijíždějící za účelem návštěvy nemocnice (ať už 

z pracovních, zdravotních, rodinných, společenských aj. důvodů) parkují zejména 

v sousedství i vzdálenějším okolí nemocnice. Vzhledem k tomu, že lůžková kapacita 

zůstává zachována a s ohledem na konfiguraci terénu (na rozptylové podmínky), je 

kumulace aut parkujících za účelem návštěvy nemocnice z hlediska svého vlivu na 

ovzduší považována za přijatelnou a není nutné ji omezovat ani detailně rozebírat.  

Ad b) – hluk 

K posouzení vlivu kumulace parkujících aut na zvýšení hlučnosti byla zpracována 

samostatná dokumentace – akustická studie (Příloha č.4):  

Měřeným zdrojem hluku je ruch prostředí v lokalitě, včetně hluku z dopravy na místních 
komunikacích. Výpočtově posuzovaným zdrojem hluku je užívání parkovacího domu, 
včetně vyvolané dopravy. Hlučná technická zařízení na budově proponovaného 
parkovacího domu nejsou předpokládána, ventilace polootevřené stavby bude 
samospádová.  

Účelem měření je stanovení stávající hlukové zátěže ve chráněném venkovním prostoru 
vybraných obytných domů a nemocničního pavilonu při stávajícím parkovišti 
zaměstnanců v okolí proponovaného parkovacího domu, která je způsobena ruchem 
prostředí s vyloučením automobilového provozu na okolních silničních komunikacích. 
V době měření nebyly zjištěny stacionární zdroje hluku, ovlivňující celkovou hlučnost na 
zkoušené lokalitě, rozhodující je hluk z pozemní dopravy. Předpokládaná provozní doba 
parkovacího domu nezasahuje do nočních hodin, bylo tedy měřeno pouze v denní době. 
Pozice měřících bodů viz hlukové mapy, které jsou součástí akustické studie.  

Účelem výpočtů je predikce hluku pro výhledový stav po uvedení parkovacího domu do 
užívání, který bude situován při areálu stávající nemocnice na okraji obytné zóny. 
Výpočty hlukových map jsou provedeny pro výšku 4 m nad terénem, charakter terénu je 
zadán dle reality. Počítáno je pro bezvětří, s ohledem na malou vzdálenost mezi ref. 
body a zdrojem hluku je ovlivnění klimatickými podmínkami zanedbatelné. Výsledky 
výpočtů byly rovněž porovnány s limity dle NV č. 272/2011 Sb. Výpočtové body byly 
umístěny u nejblíže ležících chráněných objektů v okolí parkoviště. Dále je přehledově 
stanovena požadovaná vzduchová neprůzvučnost oken lůžkové části nemocnice. 
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Řešené území se nachází v mírně svažitém terénu na okraji zástavby obytných budov, 
chráněná zástavba leží převážně ve svahu mírně pod úrovní parkoviště. Území je v 
denní době za stávajícího stavu zasaženo především hlukem ze silniční dopravy, noc 
není sledována. 

Rozhodujícím zdrojem hluku z hlediska provozu posuzovaného zařízení bude pro 
chráněný venkovní prostor hluk z pohybu vozidel. Technické zdroje nejsou zadány, dle 
předložené PD se na budově parkovacího domu nebudou vyskytovat. Informace o 
provozní době a o využití ostatních částí řešeného objektu poskytl zákazník. 

Jak je zřejmé z přehledu výsledků provedených měření uvedeném v tabulce 1 na 
následující straně, ve chráněném venkovním prostoru staveb ležících v okolí 
posuzovaného zařízení (Pozn.: posuzované zařízení = parkovací dům) se za stávajícího 
stavu hlučnost s vyloučením hluku z dopravy pohybuje pod limitem pro den LAeq,T = 55 
dB u obytné zástavby a nad limitem LAeq,T = 50 dB v oblasti nejistoty měření na 
budově nemocnice s lůžkovou částí. 

Zadání hluku řešeného zařízení do výpočtového modelu vychází z údajů zjištěných z 
PD a z předpokladu rovnoměrného rozložení obsazenosti parkovacího domu do spodní 
a horní plochy. Jsou předpokládány dvě výměny celkové kapacity parkovacího domu za 
hodnotící dobu (den 16 h). Vyvolaná doprava mimo areál nemocnice není řešena, neboť 
na okolních komunikacích nepředstavuje změnu oproti stávajícímu stavu, již nyní je 
bezprostřední okolí nemocnice využíváno k parkování pacientů a personálu.  

Závěr:  Na stavební konstrukci parkovacího domu nelze provést další protihlukové 
úpravy nad rámec předložené projektové dokumentace (plná stěna při stáních v 1.NP). 
Na fasádě okolní obytné zástavby budou limity dodrženy, na fasádě bezprostředně 
přilehlé nemocniční budovy s lůžky bude limit LAeq,T= 50 dB mírně překročen, což 
odpovídá také stávajícímu stavu. 

S ohledem na charakter zdroje hluku a jeho provoz pouze v denní době se 
nepředpokládá výrazná rušivost provozem parkoviště nad rámec stávajícího stavu. Na 
lůžkových pokojích přilehlé nemocniční budovy jsou instalována špaletová okna v 
dobrém technickém stavu, jejichž stření útlum hluku činí minimálně 25 dB, což je 
hodnota zaručující dodržení limitu ve vnitřním chráněném prostoru pokojů LAeq,T = 40 
dB. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken doporučuji instalovat 
okna vykazující TZI 3 dle ČSN 730532. 
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K posouzení dalších kumulativních záměrů byl využit informační systém EIA ke 

dni 11.11.2011. Do připadajících záměrů z hlediska kumulace nebyly zařazeny 

podlimitní záměry – vrtané studny a čističky odpadních vod. Byly vybrány následující 

záměry jako potenciální kumulativní:  

KVK428 Parkoviště Sokolov - p.č. 2509/1  (v blízkosti sídliště Vítězná 160 parkovacích 
stání),  KVK403 Sokolov - Bobová dráha (ul. Hornická a K.H.Borovského – lesopark, 
parkování 27 míst), KVK1012P Protipovodňová ochrana zástavby v ulici J. K. Tyla, k.ú. 
Sokolov (terénní úpravy – násypy protipovodňových hrází do výšky 1,5 m s celkovou 
délkou cca 89 m), KVK933P Prodejní hala – Sokolov, p.p.č. 3745/2, k.ú. Sokolov 
(novostavba prodejní haly v k.ú. Sokolov ul. Kališnická o zastavěné ploše 744 m2; hala 
bude postavena jako zástavba proluky mezi dvěma halami), KVK924P Skladová hala 
(novostavba skladového zázemí pro stávající provozovny; jedná se přízemní skladovou 
halu na p.p.č. 4088/10 – ul. Vítězná v k.ú. Sokolov o rozměrech 23,4 x 13,4 m), 
KVK772P Provozovna na p.p.č. 2370 v k.ú. Sokolov (Slovenská ul.; výstavba 
provozovny se zázemím pro zaměstnance a s kanceláří pro majitele firmy s jedním 
nadzemním podlažím, objekt není podsklepený, v provozovně bude zpracováváno 
lamino, z kterého bude vyráběn nábytek a různé dřevěné prvky; parkoviště (4 stání) pro 
zaměstnance a zákazníky; zastavěná plocha je 237,95 m2), KVK560P Moderní střední 
školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov (ul. Školní - zřízení 
školního sportovního areálu na p.p.č. 434 v k.ú. Sokolov), KVK545P Přístavba čítárny a 
stavba multifunkčního hřiště SOAS (výstavbu čítárny, technické místnosti pro 
vzduchotechniku, sociální zázemí vč. skladu sportovního náčiní a multifunkčního hřiště, 
ul. Hornická), KVK375P Sokolov – ulice Svatopluka Čecha, parkoviště ve vnitrobloku 
(25 parkovacích míst pro osobní automobily), KVK355P Sokolov – ulice Jednoty 
parkoviště (41  parkovacích stání u OC Ural pro osobní automobily),  KVK354P Sokolov 
č.p. 1812 Kino Alfa – IO komunikace, zpevněné plochy a oplocení (24 parkovacích stání 
pro osobní automobily, bezbariérový přístup, nové veřejné osvětlení, přeložka 
vodovodu, zpevnění a odvodnění okolních ploch, ul. Heyrovského), KVK195P 
SOKOLOV – KINO ALFA, STAVEBNÍ ÚPRAVY; doplnění záměru – KOMUNIKACE, 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, PŘELOŽKA PLYNOVODU,  KVK345P Sokolov – 
parkoviště u hřbitova, ulice Heyrovského (68 parkovacích míst pro osobní automobily), 
KVK344P Sokolov – parkoviště ul. Jeronýmova (kapacita 27 osobních automobilů), 
KVK338P Rozšíření parkoviště OC Kaufland Sokolov (73 osobních vozidel, ul. 
K.H.Borovského), KVK313P Čerpací stanice LPG (Nádražní ul.), KVK247P Výstavba 
nové ubytovny Baník v Sokolově (nahrazení původní ubytovny pro sportovce ubytovnou 
novou, nepodsklepený, dvoupodlažní objekt, ul. Spartakiádní).  

Z výše uvedených se žádný záměr nejeví jako kumulativní.  Z přehledu je patrné, 

že největší počet záměrů připadajících v úvahu z hlediska kumulace byla nová 

parkoviště nebo rozšíření parkovacích ploch.  
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B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. 

odmítnutí 

V nemocničním areálu je zapotřebí zlepšit dostupnost parkování a usnadnit 

orientaci řidičů (při hledání vhodného místa pro zaparkování nedaleko registru či poblíž 

cíleného pavilónu). Je nutné dopravu v klidu celkově koordinovat tak, aby došlo ke 

zvýšení bezpečnosti výjezdu (příjezdu) sanitních vozů, tj. aby nedocházelo ke složitým 

dopravním situacím mezi sanitou, osobním vozem a případně dodávkou zajišťující 

služby pro nemocnici. Protože plochy využitelné pro nová parkovací místa se v daném 

území nacházejí pouze ve velmi omezeném rozsahu, navíc ve svažitém území, varianty 

nejsou předkládány. Předložená varianta se snaží o maximální využití dostupných ploch 

a zároveň respektuje prováděcí předpisy a technické normy. Se zlepšením parkovacích 

možností souvisí výstavba nového centrálního registru, objektu služeb a přeložky 

inženýrských sítí, což jsou stavby vyplývající z logiky věci.  

B.I.6.  Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Řešení tzv. dopravy v klidu na území uzavřeného areálu sokolovské nemocnice je 

vymezeno hranicemi pozemků vlastněných Karlovarským krajem, nalézá se ve svažitém 

terénu vrchu Hard v intravilánu města Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m., 

tedy ve svažitém území, a je z převážné části ohraničeno stávajícím oplocením. 

Veškeré pozemky jsou dle katastru nemovitostí ostatní plochou nebo zastavěnou 

plochou a nádvořím: 

TAB.4:  Pozemky stavbou dotčené (Zdroj: DÚR – Úvodní údaje a Průvodní zpráva; 
Projektant: Miroslav Fischer; Zak.č.01/11; Datum 10.2011) 
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Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008, se 

dotčená plocha nachází v území „občanského vybavení“, kde se při dodržení pravidel 

uspořádání území, která stanovují zejména max. plochu zastavění, min. plochu zeleně a 

max. výšku zástavby, připouští využití pozemků slučitelné s navrhovaným záměrem. 

Navrhované stavební objekty a plánované úpravy jsou řešeny v souladu s platnými 

regulativy ÚPD a se závaznými stanovisky dotčených orgánů.  

Navrhované řešení spočívá v oddělení ve řejné dopravy od dopravy provozní . 

Návrh zahrnuje stavby pro stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice, 

vybudování nových a úpravu stávajících silničních a pěších komunikací a úpravu 

ozeleněných ploch (zřízení odpočinkových zón s parkovou úpravou) včetně 

souvisejících pozemních staveb a přeložek inženýrských sítí. 

Přístup i příjezd k areálu nemocnice je zabezpečen po městských komunikacích, 

na které je vnitřní dopravní systém areálu připojen sedmi stávajícími sjezdy: 2x z ul. 

Slovenské, 3x z ul. Hornické, 1x z ul. Bratislavské, 1x z ul. K. H. Borovského. Napojení 

stavby na dopravní infrastrukturu zůstane z převážné části zachováno. K zásadní 

úpravě připojení komunikací dojde pouze v západní části areálu pod pavilonem „A“, kde 

bude zřízen nový dvoupodlažní parkovací dům. Toto parkoviště bude nově obsluhováno 

pouze jedním sjezdem z ul. Slovenské (namísto současných dvou), který bude zřízen 

v pozici současného spodního sjezdu přibližně na výškové úrovni spodního podlaží 

parkovacího domu. Tímto řešením dojde k částečné redukci počtu vjezdů do areálu 

nemocnice. Pro dopravní obslužnost horního podlaží bude za sjezdem z hlavní ulice 

vybudována nájezdová rampa doplněná odbočkou k chirurgické ambulanci – tj. k 

pavilónu „A“. Pro dopravu provozní bude nadále sloužit stávající vjezd do areálu kolem 

centrální vrátnice. 

Parkoviště pro veřejnost bude umístěno z větší části pod pavilonem „A“. Bude 

tvořeno dvouúrovňovým otevřeným parkovacím domem, jehož železobetonový skelet 

bude zapuštěn do severního svahu vrchu Hard pod pavilónem „A“; menší částí zasahuje 

i pod pavilón „B“. Horní podlaží parkovacího domu bude ve shodné výškové úrovni jako 

současný suterén historické budovy pavilónu „A“, tedy v úrovni komunikačního koridoru 

(systému spojovacích chodeb) celé nemocnice. V prostoru pod pavilónem „B“ bude na 

parkovací dům navazovat přístavba nové haly centrálního registru (Popis objektu 

centrálního registru viz následující strana). V dopravní části určené pro veřejnost bude 
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nově umístěn objekt služeb jako náhrada za demolovanou prodejnu potravin mezi 

pavilónem A a vrátnicí (Pozn.: Umístění současné prodejny viz kap.B.II.4 na str.28). 

Objekt parkovacího domu bude ze severní strany ozeleněn a zakomponován pomocí 

navržených sadových úprav do stávající vzrostlé zeleně. Objekt služeb bude zapuštěn 

do svahu a jeho střecha bude pojata jako pochozí ozeleněná terasa, která bude 

přidružena do klidových zón areálu s parkovou úpravou. 

Současně s realizací parkovacího domu za stávající schodišťovou halou s výtahy 

u pavilónu „B“ vybudována jednopodlažní přístavba založená na sloupech, která bude 

koncipována jako nová prostorná hala centrálního registru pro klienty nemocnice. 

Centrální registr (dále CR) bude umístěn na úrovni horního podlaží parkoviště a 

vnitřního komunikačního koridoru. Prostor mezi 2. nadzemním podlažím (n.p.) 

parkoviště a halou CR bude přemostěn. Pro pěší komunikaci mezi oběma podlažími 

parkovacího domu bude poblíž centrálního registru vybudováno lehké ocelové 

schodiště. Prostor před proskleným vstupem do CR z parkoviště bude přestřešen. 

Příjezd pro sanitky k novému CR bude umožněn dle potřeby do obou řešených podlaží, 

jak do 2.np přímo k hale CR, tak do zastřešeného prostoru 1.np pod přístavbou CR 

k dolnímu podlaží stávající schodišťové haly s výtahy v pavilonu „B“. Tato schodišťová 

hala ústí do centrálního komunikačního koridoru. Součástí CR bude recepce a sociální 

zařízení pro veřejnost. U recepce CR bude zřízen VIP box pro klienty přicházející 

k plánované hospitalizaci a dále uzamykatelná místnost pro umístění inventárních 

vozíků, lehátek a „lékárny“. Zázemí pro personál bude kromě kanceláře za recepcí tvořit 

místnost pro centrální sanitáře a samostatné sociální zařízení personálu. 

K rozšíření parkoviště pro provoz, tedy pro služební vozy a vozidla zaměstnanců 

dojde za hospodářskými pavilony „F“ a „G“ – při jejich severní stěně. Jedná se vesměs 

o novostavby. Dnešní podélné parkovací stání před těmito pavilony bude posunuto cca 

o 75 cm do stávajícího zeleného pásu tak, aby došlo k rozšíření komunikace. Rozšíření 

komunikace o 1 m u podélného stání je rovněž navrženo pod centrálním parčíkem 

zúžením zeleného ostrůvku před pavilonem „B“.  

Navrhované stavební objekty (SO) – jejich seznam viz následující strana 

„Etapizace výstavby“, budou napojeny na existující interní areálové rozvody technické 

infrastruktury. V rámci navržených stavebních úprav dojde uvnitř areálu nemocnice 

k podmíněným přeložkám řady inženýrských sítí, jejichž vedení zasahuje do 
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plánovaných pozemních stavebních objektů. Jejich rozsah je zmapován ve výkresové 

části PD. Jedná se zejména o zemní přeložky parovodu, PVSEK, VO, nadzemního 

datového vedení a kanalizace. 

Etapizace výstavby – dělení stavby na stavební objekty: 

Pozemní stavební objekty: 
SO.01 – demolice objektu na st.p.č. 3258/11 – sklad medicínských a technických plynů 
SO.02 – novostavba parkovacího domu 
SO.03 – přístavba centrálního registru 
SO.04 – zřízení parkovacích ploch a úprava komunikací u pavilonů F a G 
SO.05 – parkové a sadové úpravy – ozelenění ploch 
SO.06 – sanace opěrné stěny 
SO.07 – demolice objektu na st. p.č. 3258/10 – prodejna potravin 
SO.08 – novostavba objektu služeb pro komerční využití 
SO.09 – stavební úpravy oplocení areálu 

Infrastruktura: 
SO.20 – přeložka parovodu pod pavilony A a B (délka 160 m) 
SO.21 – stavební úpravy jednotné kanalizace (délka 70 m) 
SO.22 – dešťová kanalizace s ORL (délka 185 m) 
SO.23 – úpravy VO (délka 240 m) 
SO.24 – přeložka nadzemního datového vedení SB s.r.o. (délka 240 m) 
SO.25 – úpravy parovodu pod pavilony F a G  
SO.26 – přeložka telekomunikačních kabelů O2

 (délka 115 m) 

 

Orientační údaje stavby vybraných SO: 

Novostavba parkovacího domu se 135 místy: 
parkovací stání v 1. n.p.:  70 míst 
parkovací stání v 2. n.p.:  65 míst 

Nové parkovací plochy a úprava komunikací se 86 parkovacími místy: 
nová parkovací stání u severní stěny pavilónů F,G:   43 míst 
stávající upravované parkoviště u jižní stěny pavilónů F,G:  21 míst 
stávající upravované parkoviště nad opěrnou stěnou pavilónu D:  15 míst 
stávající upravované parkoviště centrální - mezi pavilóny A,B,C:  07 míst 

Pozn.: Světové strany jsou v tomto případě „zjednodušeny“ – ve skutečnosti je severní 
stěnou myšlena stěna, jejíž podélná osa je kolmá k SSZ (pavilón F) až SZ (pavilón G,D),  
obdobně jižní stěna je kolmá k JJV až JV. 

 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 24 - 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a TUV:  

Předpokládané navýšení tepelného výkonu oproti současnému stavu 

38,6 MWh/rok, na vytápění  80,0 GJ/rok, na ohřev TUV 18,4 GJ/rok, na klimatizaci 

40,0 GJ/rok.  

Předpokládané navýšení spotřeby el. energie oproti současnému stavu do 

10,0 kW. Elektrická energie bude v navrhovaných objektech sloužit pro osvětlení, 

výpočetní techniku, drobnou elektroniku, drobné kuchyňské spotřebiče, větrání, příp. 

klimatizaci apod. S ohledem na charakter a velikost stavby se dá předpokládat, že 

celkový soudobý odebíraný příkon nepřekročí 10kW, což je navýšení s ohledem na 

odběr celého areálu zanedbatelné. Napojení objektů se provede z interního rozvodu NN 

0,4kV areálu nemocnice. 

Pozn.: Nároky všech druhů energií jsou uvedeny v součtu za všechny stavby, tj. včetně  
objektu služeb pro komerční využití, přístavby centrálního registru. Vzhledem k velikosti 
celkového nárůstu nepovažujeme za podstatné oddělení spotřeby pro parkovací dům. 

 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaná doba výstavby je 19 měsíců, zahájení výstavby závisí na 

koordinaci stavebních prací za účelem revitalizace celého areálu, které byly již zahájeny 

(rekonstrukce pavilónů F, G). 

 

B.I.8.  Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Kraj:       Karlovarský kraj 
Obec I. až III. stupně:   Sokolov  
 
 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních 

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí následované (případně sloučené se) stavebním povolením. 

Správním úřadem v této věci je Stavební úřad v Sokolově. 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

TAB.5:  Pozemky stavbou dotčené – nahoře, a bezprostředně sousedící - dole  
(Zdroj: DÚR – Úvodní údaje a Průvodní zpráva; Projektant: Miroslav Fischer; Zak.č.01/11; 
Datum 10.2011) 
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Areál nemocnice tvoří sedm samostatných pavilonů „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“. 

V pavilonech „A“ – „E“ jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pavilóny „F“ a „G“ 

slouží jako hospodářské budovy. Z hlediska nutnosti rychlé a snadné dostupnosti pro 

veřejnost upozorňujeme na situování chirurgické ambulance, která je umístěna 

v pavilónu „A“. Všechny pavilóny s výjimkou pavilónu „G“ jsou mezi sebou propojeny 

vnitřními komunikačními koridory. Stávající centrální registr (CR) je umístěn v přízemí 

pavilonu „C“, což je vzhledem k pozici komunikačního koridoru o podlaží výše, resp. 

neprakticky nejen pro indisponované pacienty. V blízkosti dnešního CR není 

v současnosti vyřešeno parkování pro veřejnost, což představuje další časovou 

nevýhodu při nutnosti rychlé zdravotní pomoci.  

V hodnoceném záměru se posuzuje vliv přesunu parkovacích stání z okolí 

nemocnice do areálu nemocnice, konkrétně k pavilónům A + částečně B (budoucí 

parkovací dům pro veřejnost) a k pavilónům F + G (parkovací místa pro provozní 

potřeby a personál). Důvodem jsou současné velmi omezené parkovací možnosti. 

Kapacita lůžek zůstává zachována, tedy i návštěvnost nemocnice.  

Stavební práce budou rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice, vyžadují proto všechny vstupy v přiměřeném  a únosném rozsahu. Stavba 

bude prováděna běžnou stavební technikou a tradiční technologií. Zajištění vody a 

energií po dobu výstavby bude zabezpečeno ze stávajících areálových rozvodů. 

Vstupy celkově (z výstavby a z budoucího provozu) se tak blíží nulovým nebo 

zanedbatelným hodnotám v porovnání se současnými provozními nároky. 

B.II.1. Půda 

Nulový zábor vycházíme-li ze stavu KN, neboť všechny pozemky dotčené stavbou 

jsou vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pod ochranu 

zemědělského půdního fondu tedy nespadá žádný pozemek.  

Samozřejmě, posuzujeme-li současný stav ploch zeleně a stav budoucí, 

evidujeme snížení plochy zeleně – a de facto i výměry půdy o 1.368 m2. Mocnost půdní 

vrstvy neznáme, navíc v severním svahu vrchu Hard pod pavilónem „B“ se zjevně 

projevuje vodní eroze. Tato část bude dotčena stavbou. Průměrnou mocnost tedy 

uvažujeme max. 5 cm, tj. kubatura půdy sejmuté (při zahájení stavby) a znovu 

rozprostírané půdy (při ukončení stavební činnosti) by neměla převýšit 70 m3. 
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B.II.2. Voda 

Stavební práce rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice, vyžadují vodu v přiměřeném rozsahu. Spotřeba je v porovnání se 

současným provozem nemocnice zanedbatelný.  

Předpokládané navýšení spotřeby pitné vody v novém provozu dle směrných čísel 

roční spotřeby vody (příloha č.12 vyhl. č. 428/2001 Sb.): Centrální registr + objekt 

služeb - navýšení kapacity max. o 7 osob, tj. navýšení max. o 126 m3/rok. Navýšení 

výpočtového průtoku vodovodu:  345 l/den ~ 0,095 l/s  - zanedbatelné navýšení. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Vzhledem k charakteru záměru a charakteru stavbou dotčeného území 

(v současnosti již zastavěné nebo zastavitelné dle pravidel uspořádání stanovených 

územním plánem bez výskytu ložisek nerostných surovin), při stavbě ani za provozu 

nelze využít  místních surovin, neboť se v daném prostoru nenacházejí. Stavební odpad 

jako potenciální druhotná surovina viz kap. B.III.3, str.32. 

Stavební práce rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice, vyžadují energii v přiměřeném rozsahu. Odběr energie je v porovnání se 

současným provozem areálu nemocnice zanedbatelný. 

Předpokládané navýšení tepelného výkonu za nového provozu bude činit 

38,6 MWh/rok , a to na vytápění (80,0 GJ/rok), na ohřev TUV (18,4 GJ/rok) a na 

klimatizaci  (40,0 GJ/rok). Pozn.: 1 joule = 2,778 × 10-7 kilowathodina. S ohledem na 

odběr celého areálu zanedbatelné navýšení. 

Elektrická energie bude v navrhovaných objektech sloužit pro osvětlení, výpočetní 

techniku, drobnou elektroniku,drobné kuchyňské spotřebiče, větrání, příp. klimatizaci 

apod. S ohledem na charakter a velikost stavby se dá předpokládat, že celkový soudobý 

odebíraný příkon nepřekročí 10 kW, což je navýšení s ohledem na odběr celého areálu 

zanedbatelné. Napojení objektů se provede z interního rozvodu NN 0,4 kV areálu 

nemocnice. 
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B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu,  pot řeba souvisejících 

staveb 

Nároky na dopravní infrastrukturu: 

Přístup i příjezd k areálu nemocnice je zabezpečen po městských komunikacích, 

na které je vnitřní dopravní systém areálu připojen sedmi stávajícími sjezdy: 2x z ul. 

Slovenské, 3x z ul. Hornické, 1x z ul. Bratislavské, 1x z ul. K. H. Borovského. Stavební 

práce rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod nemocnice, mají nároky 

na dopravní infrastrukturu v přiměřeném rozsahu. V porovnání se současným provozem 

nemocnice se jedná o únosné dopravní zatížení. 

Napojení nového provozu (parkovacího domu) na dopravní infrastrukturu zůstane 

z převážné části zachováno. K zásadní úpravě připojení komunikací dojde pouze 

v západní části areálu pod pavilonem „A“, kde bude parkovací dům zřízen. Toto 

parkoviště bude obsluhováno pouze jedním sjezdem z ul. Slovenské (namísto 

současných dvou). Tímto řešením dojde k částečné redukci počtu vjezdů do areálu 

nemocnice. Pro dopravní obslužnost horního podlaží bude za sjezdem z hlavní ulice 

vybudována nájezdová rampa doplněná odbočkou k chirurgické ambulanci – tj. k 

pavilónu „A“. Pro dopravu provozní bude nadále sloužit stávající vjezd do areálu kolem 

centrální vrátnice. 

Nároky na jinou infrastrukturu: 

Nároky se týkají přeložek, úprav jednotné kanalizace, vybudování dešťové 

kanalizace, veřejného osvětlení – viz seznam stavebních objektů (SO): 

SO.20 – Přeložka parovodu pod pavilony A a B 

SO.21 – Stavební úpravy jednotné kanalizace 

SO.22 – Dešťová kanalizace s odlučovačem ropných látek (ORL) 

SO.23 – Úpravy veřejného osvětlení (VO) 

SO.24 – Přeložka nadzemního datového vedení SB s.r.o. 

SO.25 – Úpravy parovodu pod pavilony F a G 

SO.26 – Přeložka telekomunikačních kabelů O2 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 29 - 

Související stavby: 

Nároky se týkají parkových úprav, stavby centrálního registru, resp. jeho přesunu 

do nového objektu sousedícího s parkovacím domem, stavby služeb (namísto 

odstraňované prodejny potravin), oplocení, sanace opěrné zdi u pavilónu „G“ (Pozn.: 

foto č.29 v Příloze č.1). apod. Související stavby jsou také demolice – skladu plynů 

(Pozn.: foto č.46 v Příloze č.1) a prodejny potravin (Pozn.: foto č.16 (pouze 

v elektronické podobě) a č.38 v Příloze č.1). Viz následující seznam stavebních objektů: 

 

SO.01 – demolice skladu medicín. a technických plynů na st.p.č. 3258/11 – viz OBR.č.1  

SO.03 – přístavba centrálního registru 

SO.04 (část) – úprava komunikací u pavilonů F a G 

SO.05 – parkové a sadové úpravy – ozelenění ploch 

SO.06 – sanace opěrné stěny 

SO.07 – demolice objektu na st.p.č. 3258/10 – prodejna potravin - viz OBR.č.1 

SO.08 – novostavba objektu služeb pro komerční využití 

SO.09 – stavební úpravy oplocení areálu 

 
 

OBR.č.1:  Umístění skladu plynů severně od pavilónu A  na st.p.č. 3258/11 (vlevo); umístění 
prodejny potravin jihozápadně od pavilónu A  na st.p.č. 3258/10 (vpravo) 
 

  
 

 

pavilón A 

pavilón A 
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B.III. Údaje o výstupech 
V hodnoceném záměru se posuzuje vliv přesunu parkovacích stání z okolí 

nemocnice do areálu nemocnice. Důvodem jsou dnešní omezené parkovací možnosti. 

Kapacita lůžek zůstává zachována, tedy i návštěvnost nemocnice.  

Stavební práce budou rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod 

nemocnice. Stavba bude prováděna běžnou stavební technikou a tradiční technologií.  

Proto všechny výstupy odpovídají svému rozsahu a charakteru stavby – dojde 

především k přesunu a zvýšení koncentrace zdrojů hluku a znečištění ovzduší v jednom 

místě – v nemocničním areálu, zároveň dojde ke snížení jejich koncentrace v místě 

jiném – v okolí nemocnice, zejména v ul. Slovenská. Dále dojde ke zvýšení podílu 

zpevněných ploch na úkor zeleně, což se projeví zejména ve výstupech do ovzduší, do 

vody a na faktoru pohody.  

V porovnání se současným provozem jsou však změny ve výstupech ze 

stavebních prací i z nového provozu minimální.  

B.III.1. Ovzduší 

Od r.1996 provozuje KHS karlovarského kraje, ÚP Sokolov automatickou měřící 

stanici v ul. Pionýrů, což je cca 0,5 km severozápadně od nemocnice. Od r.1998 nebyly 

imisní limity překročeny při hodnocení ročního průměru a jednotlivých měsíčních 

průměrů. 24 hodinové denní koncentrace jsou překračovány výjimečně v zimních 

měsících (prosinec, leden, únor). Denní indexy kvality ovzduší odpovídají celoročně 

třídě 1 a 2, což je "čisté ovzduší" (ovzduší zdraví příznivé) a "vyhovující ovzduší" 

(ovzduší zdravé). Na základě ročního indexu kvality ovzduší je možno hodnotit ovzduší 

na Sokolovsku jako uspokojivé.  

Zdroj: Město Sokolov – webové stránky – Ovzduší v Sokolově  (http://www.sokolov.cz/ 
scripts/detail.php?pgid=146). Pozn.: Tuto informaci potvrzuje  Sdělení odboru ochrany 
ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší na základě dat za rok 2009. 

Zvýšení počtu parkujících automobilů a zároveň snížení plochy parkové zeleně 

vede k nutnosti posoudit právě tento vztah a koncentraci aut vyjádřit v přepočtu na 

plochu zeleně. Pro tento výpočet je možné využít hodnoty uváděné v PD a zmíněné 

v předchozím textu - viz str.8, tj. současný stav je 43 parkovacích míst připadajících na 
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14.410 m2 zeleně => na 1 auto připadá cca 240 m2 zeleně nebo také na 1.000 m2 

zeleně připadají cca 4 auta. Nový stav snižuje plochu zeleně na 13.042 m2 a zároveň 

zvyšuje počet parkovacích stání na 221, tj. => na 1 auto bude připadat cca 55 m2 zeleně 

nebo také na 1.000 m2 zeleně bude připadat cca 18 aut.  V přepočtu na jednotku zeleně 

v nemocničním areálu se tedy množství aut zvýší cca 5,7 krát.  

Do hodnocení ovlivnění ovzduší zahrnujeme i okolí nemocničního areálu. 

V současné době auta přijíždějící za účelem návštěvy nemocnice parkují v sousedství 

i ve vzdálenějším okolí nemocnice. Vzhledem k tomu, že lůžková kapacita zůstává 

zachována, tj. návštěvnost se nebude zvyšovat, s ohledem na konfiguraci terénu a na 

současnou kvalitu ovzduší (včetně rozptylových podmínek), je množství aut parkujících 

za účelem návštěvy nemocnice z hlediska svého vlivu na ovzduší považováno za 

přijatelné.  

B.III.2. Odpadní vody 

Předpokládané navýšení množství odpadních splaškových vod dle směrných čísel 

roční spotřeby vody (příloha č.12 vyhl. 428/2001): Centrální registr + objekt služeb 

navýšení kapacity max. o 7 osob, tj. navýšení max. o 126 m3/rok. Navýšení výpočtového 

průtoku splaškové kanalizace 0,345 m3/den ~ 0,095 l/s  

Odborný odhad bilance předpokládaného množství odpadních dešťových vod dle 

směrných čísel roční spotřeby vody (příloha č.12 vyhl.428/2001): 

Parkovací dům  za pavilónem A   ............ 50,0 l/s   

Parkovací plochy za pavilóny F a G  ........ 12,3 l/s  

Půda a vegetace zachytává dešťové srážky a se zpožděním je filtrací předává do 

podzemních horizontů, popř. výparem do ovzduší. Pokračující zpevňování povrchů 

v zastavěných území vážně ohrožuje přirozený koloběh povrchových i podzemních vod. 

Oproti  současnosti se tedy jedná o relativně významný rozdíl u vody dešťové, neboť 

plocha zeleně, která má přirozené vsakování, bude nahrazena zpevněnými plochami.  



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 32 - 

B.III.3. Odpady 

Odpady budou vznikat při výstavbě a při provozu. Podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění, je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich 

pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými 

na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními 

právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými 

vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 

stanoveno jinak.  

Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin. 

S cílem zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů byl vydán 

MŽP v r.2008 „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“.  

Zdroj: MŽP – webové stránky – Návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (http://www.mzp.cz/cz/ 
navod_odboru_odpadu) 

 

Odpady při výstavbě budou řešeny dle podmínek stavebního povolení (tj. 

v souladu s citovaným zákonem, zmíněným metodickým návodem, Plánem odpadového 

hospodářství Karlovarského kraje a dalšími předpisy a normami). Původce bude 

stavební odpad zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.  

 
Pozn.: Před zbavením se odpadu předáním oprávněné osobě je jeho původce povinen 
shromažďovat a třídit odpady podle druhů a kategorií, zabezpečit je před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem škodlivých látek do životního prostředí, dále 
provádět kontrolu nebezpečných vlastnosti a podle skutečných vlastností odpadu s ním 
nakládat odpovídajícím způsobem - v případě demolice objektů zasažených 
nebezpečnými škodlivinami či látkami je nutné provést za pomoci oprávněné odborně 
způsobilé osoby hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a nakládat s nimi pak 
podle jejich skutečných vlastností. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně 
zajištěno odbornou firmou. Stavitel jakožto původce odpadů umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci, popř. poskytne 
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 33 - 

TAB.č.5: Běžné odpady vznikající při výstavbě (O = odpad ostatní; N = nebezpečný)  

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Odpad z provozu bude řešen jako v současné době – žádná změna. Nelze 

předpokládat jeho navýšení, neboť původců odpadů zůstává stejné množství (počet 

pacientů a návštěv). Odpad možné rozdělit na nebezpečný a ostatní.  

Nebezpečný odpad je tzv. zdravotnickým odpadem, na nějž se vztahuje návrh 

metodického pokynu MŽP a MZd k nakládání s odady ze zdravotnických zařízení – 

vydal Státní zdravotní ústav v r.2009. Je to např.: farmaceutický odpad (prošlé nebo 

poškozené léky, cytostatika), infekční odpad (pleny, odpad z laboratoří, injekční 

stříkačky včetně jehel, kanyly, močové sáčky, katetry, sondy, infuzní sety, použité 

rukavice a podobný infikovaný materiál), patologicko – anatomický (biologický) odpad – 

placenty, plody, amputované části končetin, odejmuté části orgánů, krevní vzorky, 

radioaktivní odpad, chemikálie, zářivky (likvidace probíhá formou zpětného odběru), 

teploměry, použité skleněné infuzní lahve a jiné skleněné obaly od léků a chemikálií, 

odpad nebezpečný likvidovaný formou zpětného odběru – např. televize, lednice, 

lékařské přístroje a jiný elektroodpad, baterie.  

Odpad ostatní je podobného charakteru jako komunální a je výhradně 

z neinfekčních oddělení, např.: kuchyňský odpad, odpadní sádra, sběrový papír a 
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lepenka, železo a kovový šrot, čisté sklo, odpad typu komunálního (zbytkový komunální 

odpad, papír a lepenka, PET lahve, sklo apod.).  

Pozn.: Zdravotnické odpady a jejich přeprava jsou záležitostí nejen zákona o odpadech, 
ale také dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě 
nebezpečných věcí), na níž se např. odvolává zákon o silniční přepravě č. 111/1994 
Sb., §23 odst.1.   
 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 

Žádná výjimečná rizika vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

nehrozí ani během stavby ani za provozu. 

 

B.III.6. Dopl ňující údaje – faktor pohody 

Majitelé, případně nájemníci sousedních bytových objektů v ul. Purkyňova můžou  

mít faktor pohody narušen významněji, neboť při pohledu směrem k nemocnici (od 

severu k jihu) a zdola (výškový rozdíl mezi patou svahu horní hranou je 4 - 5 m) se 

jedná o souvislou zelenou svažitou plochu.  

Pozn.: Souvislá zelená plocha je pouze v části u pavilónu A (pod pavilónem A), směrem 
k pavilonu B se zvětšujícím se sklonem je svah ovlivněn vodní erozí – tj. erozní rýhy až 
výmoly bez půdy a bez vegetace.  

Celá plocha svahu bude zmenšena a jako celek narušena stavbou parkovacího 

domu plus centrálního registru. Nová parkovací místa před pavilónem F při tomto 

pohledu nehrají významnou roli, neboť nebudou při pohledu zdola téměř viditelná.  

Míra narušení pohody závisí na délce přivyknutí, na dojmu z uvolněných 

parkovacích míst v sousedství nemocnice, na rozmístění náhradní výsadby, na 

schopnosti zbývající zeleně v kombinaci s náhradní výsadbou clonit apod., především 

však na míře sociálního cítění - schopnosti vnímat mezilidské vztahy, vciťovat se do 

problémů, kterými žije někdo jiný – v tomto případě se jedná o schopnost vcítit se do 

potřeb pacientů a ošetřujícího personálu, nevyjímaje potřeby osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Narušení faktoru pohody v ul. Purkyňova hodnotíme 
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jako negativní výstup, a to především z důvodu současného sociálního trendu - 

společnosti konzumu. 

Pozn.: Pojem konzumní společnosti je velmi častým a citovaným výrazem v různých 
souvislostech. Obecně můžeme konstatovat, že konzumní chování vede 
k neodůvodněné spotřebě nad rámec nutnosti uspokojit základní lidské potřeby, neboli 
ekonomický růst má přednost před vším ostatním. Náplň obyčejného lidského života 
ztrácí v této situaci jakýkoliv hlubší smysl (Zdroj: Sociologie od autora Anthony 
Giddense při popisu úvah Jürgena Habermase, současného významného sociologa).     
 

Návrh počítá s kompenzací v rámci svých možností - omezených svažitým 

terénem a relativně malou zastavitelnou plochou:  

� úpravou ozeleněných ploch - zřízením odpočinkových (klidových) zón s parkovou 
úpravou  

� ozeleněním parkovacího domu ze severní strany – pohledově směrem od obytné 
zástavby a zakomponováním parkovacího domu do stávající vzrostlé zeleně 
pomocí navržených sadových úprav  

� zapuštěním objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata 
jako pochozí ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou 
úpravou 

Pozn.: Popis kompenzace podrobněji - viz kap. B.I.4.B - Možnost kumulace, str.12 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Tento text se zabývá řešením tzv. dopravy v klidu na území uzavřeného areálu 

sokolovské nemocnice, které je vymezeno hranicemi pozemků vlastněných 

Karlovarským krajem, nalézá se ve svažitém terénu vrchu Hard v intravilánu města 

Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m. a je z převážné části ohraničeno 

stávajícím oplocením. Všechny dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí 

jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvořím.  

Terén zájmového území areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné 

ose má území orientaci východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a 

bytových domů, jejichž součástí jsou udržované a obhospodařované plochy zeleně 

zahrad u RD nebo bytových domů s dostatečným podílem vzrostlé zeleně. Z východní 

strany území bezprostředně sousedí s významnou městskou lokalitou zeleně, 

s plánovanou funkcí OZ (občanské vybavení v zeleni) dle schválené ÚPD a ze západní 

strany se stabilizovanou zelenou plochou - Husovými sady, s vyvinutým a funkčním 

stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že poloha areálu ve městě je 

obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé zeleně. 

Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008, se 

dotčená plocha nachází v území „občanského vybavení“, kde je nutné dodržení pravidel 

uspořádání území, která stanovují zejména max. plochu zastavění, min. plochu zeleně a 

max. výšku zástavby.  

Toto území se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací 

prostory a mimo území dotčená výskytem starých důlních děl. Nejsou zde evidována 

žádná výhradní ložiska nerostných surovin ani se tu nenachází území 

s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly 

povinny zajistit orgány ÚP a SÚ ve smyslu ustanovení §13 odst.1 zák. č.62/1998Sb. 

V prostoru staveniště nejsou známa žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 
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Staveniště se nenachází v záplavovém území ani na území městské památkové 

rezervace. V prostoru staveniště nejsou známa ani žádná další limitující ochranná 

pásma. Touto stavbou nebudou dotčena žádná chráněná území či chráněné krajinné 

oblasti apod. 

Podkrušnohorská pánev má složitou geologickou stavbu a dělí se na řadu dílčích 

jednotek. Horniny zastoupené v této oblasti jsou dosti pestré. Území staveniště 

v dotčené části Sokolova je geologicky složeno převážně z metamorfovaných hornin 

(svorů) a nezpevněných až zpevněných sedimentů (pískovec, křemenec, slepenec atp.). 

Geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku v prostoru zakládání 

stavby parkovacího domu a plánovaných přístaveb budou v průběhu projektových prací 

ověřeny pomocí podrobného inženýrsko geologického průzkumu.  

Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým 

radonovým indexem. V rámci projektového zpracování dokumentace stavby budou 

v dalším stupni PD přijata konkrétní technická opatření k zamezení pronikání Rn do 

nově zřizovaných pobytových místností.  

Ačkoliv se dle KN jedná o ostatní plochu nebo zastavěné území a nádvoří, je 

v areálu ponechána mezi jednotlivými pavilóny zeleň, která plní účel parkové zeleně.  Je 

v neutěšeném stavu bez zahradní nebo parkové koncepce. Současná výměra ploch 

zeleně činí 14.410 m2. V severní části areálu (v místech budoucího parkovacího domu), 

rostou javory (klen i mléč). Uvnitř areálu je veškerá zeleň reprezentována zahradnickým 

kultivarem - jalovce, tisy, černé borovice i kleče, stříbrné smrky, břízy, keře - tavolníky, 

svidy, dřišťály. Ze stromů se ojediněle vyskytuje jasan, jírovec, lípa – tyto jsou také v 

části nájezdu do parkovacího domu. V prudkém  svahu pod pavilónem F a G (severně, 

SZ) je už poměrně stabilní porost s duby, jasany, javory, modříny, v podrostu bez, líska 

(do tohoto svahu již záměr nezasahuje). Za pavilóny F a G se nachází javory, duby, 

jasany (budou muset být z důvodu výstavby parkovišť pokáceny).  

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 

Nedojde k významnému ovlivnění žádné složky životního prostředí.  

Pozn.: Významně se záměr projeví pouze u „podsložky“ vody – dešťové vody (popis viz 
kap. D.I.4 na str.44). Další podsložka - voda splašková, nebude významně ovlivněna. 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti  a 
významnosti (z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti) 

Vlivy jsou hodnoceny jednoduše - byla zvolena metoda "černá a bílá":  

� významný  X  nevýznamný  

� velký   X  malý    

� kladný   X  záporný  

Za významný považujeme vliv, který je nenormálním pro posuzovanou složku životního 

prostředí v daném místě a času. Za nevýznamný považujeme ostatní vlivy, tj. vlivy běžné.  

Velikost vlivu nesouvisí s významností. I malý vliv může být pro ovlivňovanou složku 

životního prostředí nenormální v daný moment a v daném místě, a naopak velký vliv může být 

vlivem běžným. Pro ilustraci si představme jako složku životního prostředí supermarket. Jeden 

návštěvník v denní době je pro tuto složku jevem významným: "Kdo to jaktěživ viděl, abych 

nakupoval v supermarketu sám?". Jeden člověk však nemůže zboží vykoupit ani jinak zásadním 

způsobem ovlivnit chod prodejny. Jedná se tedy o vliv malý, jakkoli je významný. Nicméně, pokud 

by byl „pouze jeden člověk“ dlouhodobou záležitostí, vedlo by to k likvidaci supermarketu. Tzn. 

i časové hledisko a výjimečnost situace (neboli pravděpodobnost, doba trvání, frekvence, 

vratnost) se musí projevit v hodnocení významu a velikosti. Tisíce lidí v supermarketu jsou jevem 

běžným, ovšem jejich počet může vyvolat problémy např. s nedostatkovým zbožím, s přetížením 

sociálního zařízení, s přeplněním parkoviště apod. Tento vliv, byť nevýznamný, hodnotíme jako 

velký. V hodnocení velikosti se totiž projevuje relativita - porovnáváme daný vliv s "kapacitou" 

posuzované složky. Velký vliv může pro danou složku, v daném okamžiku a daném místě 

představovat nadměrné břemeno a unést jej vyžaduje určitá opatření. Malý vliv tato opatření 

nevyžaduje. Tímto nevylučujeme nutnost opatření, posuzujeme-li vliv z hlediska jeho 

významnosti nebo negativního projevu.  

Při hodnocení kladů a záporů je nutné vycházet z maximálního počtu úhlů pohledů, které je 

posuzovatel schopen pojmout (resp. které jsou mu ke dni zpracování oznámení záměru známy). 

Celkové zhodnocení vlivu tak může být i neutrální.  
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D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ . 

ZÁMĚR: 

Záměr z hlediska narušení faktoru pohody se může týkat nemocničního personálu, pacientů a 

návštěvníků, dále obyvatel sousedních rodinných domů. Posuzujeme-li  POCIT „ZTRÁTY ZELENĚ“ 

na úkor nových parkovacích míst, hodnotíme tento nejdůležitější vliv s rozdělením na areál 

nemocnice a sousední území a necháváme jej promítat S DALŠÍMI VLIVY, jimiž je buď 

kompenzován nebo umocněn. Celkový výsledek hodnocení je uveden v závěru této podkapitoly na 

str. 41 jako ovlivnění FAKTORU POHODY:   

AREÁL NEMOCNICE 

� Parkovací dům (+ centrální registr) i nová parkovací stání budou umístěna při severním 

okraji nemocničního areálu – před pavilóny A, F a G v území svažujícím se generelně 

k SSZ. K pocitu ztráty zeleně uvnitř nemocničního areálu tak může docházet pouze 

při pohledu od severní strany těchto pavilónů (např. z oken) k severu.  

� Z jakéhokoliv místa uvnitř nemocničního areálu je pohled na odstraňovanou současnou 

zeleň a na budoucí parkovací dům nebo na plánovaná nová parkovací stání zacloněn 

budovami – pavilóny A, B, C, F, G.  

� U personálu a návštěvníků dojde ke kompenzaci POCITEM POHODLNÉHO, JISTÉHO 

A BEZPEČNÉHO PARKOVÁNÍ 

SOUSEDSTVÍ AREÁLU NEMOCNICE 

� Majitelé, případně nájemníci sousedních bytových objektů v ul. Bratislavská, Hornická, 

Dukelská, Slovenská, Purkyňova, Brněnská, případně vzdálenější K. H. Borovského 

(v této ul. se nachází mateřská škola, jejímž vlastníkem je město Sokolov a jejíž areál 

sousedí s areálem nemocnice (nachází se zhruba pod pavilónem B), by mohli být 

ovlivněni pocitem ztráty zeleně.  
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� Z popisu umístění parkovacího domu a clonění budovami i terénem vyplývá, že POUZE 

V UL. PURKYŇOVA PLUS V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLKY MŮŽOU MÍT POCIT ZE 

ZTRÁTY ZELENĚ SILNĚJŠÍ, neboť při pohledu směrem k nemocnici (od severu k jihu) 

a zdola (výškový rozdíl mezi patou svahu horní hranou je 4 - 5 m) se jedná o téměř 

souvislou zelenou svažitou plochu (byť narušenou vodní erozí a vedením parovodu). 

Tato plocha bude zmenšena a jako celek narušena stavbou parkovacího domu plus 

centrálního registru. Připomínáme, že nová parkovací místa před pavilónem F při tomto 

pohledu nehrají významnou roli, neboť nebudou při pohledu zdola téměř viditelná. 

� Je vhodné zmínit VIZUÁLNÍ KVALITU SOUČASNÉ ZELENÉ PLOCHY, která je pod 

pavilónem B narušena - se zvětšujícím se sklonem je svah ovlivněn vodní erozí – tj. 

erozní rýhy až výmoly bez půdy a bez vegetace. Dalším optickým vjemem narušujícím 

dnešní pohled do této zeleně i pod pavilónem A je nadzemní vedení parovodu, které 

bude v rámci záměru položeno do země. Kvalitu parkové zeleně (bezkoncepční a 

neudržovaná) do tohoto hodnocení nezahrnujeme.  

� Míra narušení pohody závisí na délce přivyknutí, na dojmu z uvolněných parkovacích 

míst v sousedství nemocnice, na rozmístění náhradní výsadby, na schopnosti zbývající 

zeleně v kombinaci s náhradní výsadbou clonit apod., především však na MÍŘE 

SOCIÁLNÍHO CÍTĚNÍ - SCHOPNOSTI VNÍMAT MEZILIDSKÉ VZTAHY, VCIŤOVAT SE 

DO PROBLÉMŮ, KTERÝMI ŽIJE NĚKDO JINÝ – v tomto případě se jedná o schopnost 

vcítit se do potřeb pacientů a ošetřujícího personálu, nevyjímaje potřeby osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace.  

� První reakce obyvatel žijících v sousedství na článek s názvem „Konec zmatků v areálu 

nemocnice. Vyroste tam parkovací dům.“ od B.Zemana ze dne 14.5.2011 publikovaný 

v regionálním deníku MF Dnes (Zdroj: http://vary.idnes.cz) odpovídají současnému 

trendu sociálního chování - SPOLEČNOSTI KONZUMU A INDIVIDUALISMU. Tyto 

reakce se projevily v ústním projevu žadatelů o informace (a potenciálních stěžovatelů) 

na Stavebním úřadě v Sokolově.  

� Ačkoliv z diskuse k tomuto článku v elektronické podobě vyplývá spíše NESTRANNÁ 

RADOST (např.: „Výborná věc, i když ve světě naprosto běžná; jen ještě aby tato "nová" 

geniální myšlenka napadla někoho ve Varech, kde jsou všechny úřady uprostřed města, 

tedy u míst zcela nezaparkovatelných.“), nemůžeme považovat tuto diskusi za 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 41 - 

směrodatnou, neboť si nejsme jisti, že autoři jsou bydlícími v ul. Purkyňova, popř. v okolí 

nemocnice. 

� Návrh počítá s KOMPENZACÍ v rámci svých možností - omezených svažitým terénem a 

relativně malou zastavitelnou plochou:  

� úpravou ozeleněných ploch - zřízením odpočinkových (klidových) zón s parkovou 

úpravou  

� ozeleněním parkovacího domu ze severní strany – pohledově směrem od obytné 

zástavby a zakomponováním parkovacího domu do stávající vzrostlé zeleně 

pomocí navržených sadových úprav  

� zapuštěním objektu služeb do svažitého terénu tak, že jeho střecha bude pojata 

jako pochozí ozeleněná terasa přidružená do klidových zón areálu s parkovou 

úpravou 

� Vliv na mateřskou školu se VÝZNAMNĚ NEPROJEVÍ, NEBOŤ JEJÍ AREÁL JE 

DOSTATEČNĚ OZELENĚNÝ A PROSTORNÝ, navíc clonící zeleň při pohledu na nový 

centrální registr bude zachována - nachází se vně prostoru stavebních prací. 

� Převažující vliv na další sousední ulice (tedy mimo ul. Purkyňovu) bude POZITIVNÍ 

Z DŮVODU UVOLNĚNÝCH PARKOVACÍCH MÍST NEBO SNÍŽENÍ FRAKVENCE 

VOZIDEL HLEDAJÍCÍCH PARKOVACÍ MÍSTO. 

ZÁVĚR: 

Vliv záměru na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů, neboli vliv NA 

FAKTOR POHODY, hodnotíme celkov ě jako  MALÝ NEVÝZNAMNÝ spíše KLADNÝ. 

Z hlediska služeb poskytovaných pacientům se totiž jedná o nesporné POZITIVUM. 

Z hlediska pohodlí obyvatel sousední ulice Purkyňova se jedná o NEGATIVUM. Ovšem 

z hlediska dalších ulic se jedná spíše o vliv POZITIVNÍ (z důvodu uvolněných 

parkovacích míst a zvýšení přehlednosti místní dopravní situace). Pozn.: Považujeme-li 

však uvedená dvě hlediska (areál nemocnice vs. sousedé v ul. Purkyňově) za 

významově a velikostně srovnatelná – u obou se totiž musí projevit úcta k obyčejnému 

lidskému životu, pak konstatujeme, že vliv není ani pozitivní ani negativní.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Denní indexy kvality ovzduší odpovídají celoročně třídě 1 a 2, což je "čisté ovzduší" (ovzduší zdraví 

příznivé) a "vyhovující ovzduší" (ovzduší zdravé). Na základě ročního indexu kvality ovzduší je 

možno hodnotit ovzduší na Sokolovsku jako uspokojivé.  

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ.  

ZÁMĚR: 

Záměr je zasazen do uzavřeného areálu sokolovské nemocnice, které se nalézá ve svažitém terénu 

vrchu Hard v intravilánu města Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m. Jedná se o severní 

svah vrchu Hard, jeho západní část, která východním směrem pokračuje jako nezastavěná kulturní 

krajina – lesopark (dle platného ÚP se jedná o plochu OZ3 – sportovní a veřejná zeleň mezi 

nemocnicí a ul. K. H. Borovského navazující na plochy OH1 a OH2, jimiž je rozšiřován hřbitov). 

Ze severu a jihu je nemocniční areál obklopen zastavěným územím – plochami bydlení, západně od 

nemocnice se nachází záchranná služba (občanská vybavenost) se stabilizovanou zelenou plochou 

- Husovými sady, s vyvinutým a funkčním stromovým a keřovým patrem..    

Do hodnocení ovlivnění ovzduší zahrnujeme i okolí nemocničního areálu. V současné době auta 

přijíždějící za účelem návštěvy nemocnice parkují v sousedství i ve vzdálenějším okolí nemocnice. 

Vzhledem k tomu, že LŮŽKOVÁ KAPACITA ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA, tj. návštěvnost se nebude 

zvyšovat, dále s ohledem na KONFIGURACI TERÉNU, TYP ZASTAVĚNÉHO a NEZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ jak vlastního nemocničního areálu, tak okolí a na SOUČASNOU KVALITU OVZDUŠÍ (včetně 

rozptylových podmínek), je množství aut parkujících za účelem návštěvy nemocnice z hlediska 

svého vlivu na ovzduší považováno za přijatelné. 

VLIV NULOVÝ – BEZE ZMĚNY – kapacita lůžek, a tudíž i vozidel zachována. 
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D.I.3. Vlivy z hlediska hluku a vibrací 

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ.  

ZÁMĚR: 

K posouzení vlivu parkujících aut na zvýšení hlučnosti byla zpracována samostatná dokumentace – 

akustická studie (Příloha č.4), z níž vyplývá, že rozhodujícím zdrojem hluku z hlediska provozu 

posuzovaného zařízení bude pro chráněný venkovní prostor HLUK Z POHYBU VOZIDEL.  

Zadání hluku řešeného zařízení do výpočtového modelu vychází z údajů předpokladu 

rovnoměrného rozložení obsazenosti parkovacího domu do spodní a horní plochy. Jsou 

předpokládány dvě výměny celkové kapacity parkovacího domu za hodnotící dobu (den 16 h). 

Vyvolaná doprava mimo areál nemocnice není řešena, neboť na okolních komunikacích 

nepředstavuje změnu oproti stávajícímu stavu, již nyní je bezprostřední okolí nemocnice využíváno k 

parkování pacientů a personálu.  

Na stavební konstrukci parkovacího domu nelze provést další protihlukové úpravy nad rámec 

předložené projektové dokumentace (plná stěna při stáních v 1.NP). Na fasádě okolní obytné 

zástavby budou limity dodrženy, na fasádě bezprostředně přilehlé nemocniční budovy s lůžky bude 

limit LAeq,T= 50 dB mírně překročen, což ODPOVÍDÁ TAKÉ STÁVAJÍCÍMU STAVU. 

S ohledem na charakter zdroje hluku a jeho provoz pouze v denní době se nepředpokládá výrazná 

rušivost provozem parkoviště nad rámec stávajícího stavu. Na lůžkových pokojích přilehlé 

nemocniční budovy jsou instalována špaletová okna v dobrém technickém stavu, jejichž stření útlum 

hluku činí minimálně 25 dB, což je hodnota zaručující dodržení limitu ve vnitřním chráněném 

prostoru pokojů LAeq,T = 40 dB. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken je 

doporučeno instalovat okna vykazující TZI 3 dle ČSN 730532.  

VLIV NULOVÝ – BEZE ZMĚNY – hluková zátěž odpovídá současnému stavu. 

  



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 44 - 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

STAVBA:  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou krátkodobé a etapovité, organizované tak, aby 

nenarušovaly chod nemocnice a za použití běžných stavebních strojů a materiálů, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ.  

ZÁMĚR: 

Záměr je zasazen do uzavřeného areálu sokolovské nemocnice. Se záměrem souvisí i přeložky 

nebo úpravy inženýrských sítí včetně nových staveb - plánovaná kanalizace s ORL (SO.22). 

Předpokládané navýšení množství odpadních splaškových vod dle směrných čísel roční spotřeby 

vody představuje za centrální registr + objekt služeb navýšení kapacity max. o 7 osob, tj. navýšení 

max. o 126 m3/rok. Navýšení výpočtového průtoku splaškové kanalizace 0,345 m3/den ~ 0,095 l/s. 

Odborný odhad bilance předpokládaného množství odpadních dešťových vod dle směrných čísel 

roční spotřeby vody činí pro parkovací dům  za pavilónem A  50,0 l/s, parkovací plochy za pavilóny F 

a G 12,3 l/s.  

Půda a vegetace zachytává dešťové srážky a se zpožděním je filtrací předává do podzemních 

horizontů, popř. výparem do ovzduší. Pokračující ZPEVŇOVÁNÍ POVRCHŮ V ZASTAVĚNÝCH 

ÚZEMÍCH VÁŽNĚ OHROŽUJE PŘIROZENÝ KOLOBĚH POVRCHOVÝCH I PODZEMNÍCH VOD.  

Oproti  současnosti se tedy jedná o relativně významný rozdíl u vody dešťové, neboť plocha zeleně, 

která má přirozené vsakování, bude nahrazena zpevněnými plochami. Voda splašková nebude 

významnou změnou oproti stávajícímu provozu. 

VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ ZÁPORNÝ - význam nárůstu zpevněné plochy na úkor travního 

porostu se v celkovém hodnocení významnosti neprojeví, což je dáno především sousedními 

rozsáhlými plochami s veřejnou a soukromou zelení. 



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 45 - 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

STAVBA:  

Z hlediska ochrany ZPF nedochází k žádnému ovlivnění, neboť administrativně se jedná o nulový 

zábor, vycházíme-li ze stavu KN (všechny pozemky dotčené stavbou jsou vedeny jako ostatní 

plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří). Pod ochranu zemědělského půdního fondu tedy nespadá 

žádný pozemek. 

Samozřejmě, posuzujeme-li současný stav ploch zeleně a stav budoucí, evidujeme snížení plochy 

zeleně – a de facto i výměry půdy o 1.368 m2. Mocnost půdní vrstvy neznáme, navíc v severním 

svahu vrchu Hard pod pavilónem „B“ se zjevně projevuje vodní eroze. Průměrnou mocnost 

uvažujeme max. 5 cm, tj. kubatura půdy sejmuté (při zahájení stavby) a znovu rozprostírané půdy 

(při ukončení stavební činnosti) by neměla převýšit 70 m3. 

Z hlediska ochrany půdy jako takové jsou nejdůležitější stavební práce, při nichž dojde 

k ODDĚLENÉMU SEJMUTÍ ZÚRODNĚNÍ SCHOPNÉ VRSTVY A JEJÍMU KRÁTKODOBÉMU - 19-ti 

měsíčnímu, ULOŽENÍ NA SAMOSTATNOU DEPONII, oddělenou od ostatních zemin a stavebních 

materiálů. 

Po ukončení výstavby bude půda z deponie ODEBÍRÁNA NA URČENÉ PLOCHY S BUDOUCÍ 

ZELENÍ.  

VLIV NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, ZÁPORNÝ – především s ohledem na fakt, že půda bude využita na 

závěrečné parkové úpravy, tj. že nedojde k jejímu znehodnocení. 

ZÁMĚR: 

Předpokládáme, že sadové úpravy budou provedeny s ohledem na budoucí údržbu a zamezení 

projevů eroze. Záměr tedy bude mít VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ spíše KLADNÝ .  



 
 

Oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 

PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu 

 

 

- 46 - 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí 

STAVBA:  

Toto území se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo 

území dotčená výskytem starých důlních děl. Nejsou zde evidována žádná výhradní ložiska 

nerostných surovin ani se tu nenachází území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními 

zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány ÚP a SÚ ve smyslu ustanovení §13 odst.1 zák. 

č.62/1998Sb.  

Zabýváme-li se stavebními pracemi, které budou prováděny ve svažitém území, konstatujeme, že 

vliv stavebních prací bude NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, NEUTRÁLNÍ  – důvodem je fakt, že stavba bude 

provedena na základě inženýrsko geologické odborné konzultace, popř. studie, dále že dojde ke 

stabilizaci erozního prostoru pod pavilónem B, zejména však proto, že není ovlivněno nerostné 

bohatství ani se nejedná o významné terénní úpravy. 

ZÁMĚR: 

VLIV NULOVÝ – BEZE ZMĚNY.  

 

D.I.7. Vlivy na p řírodu a krajinu 

STAVBA:  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dochází ke snížení plochy zeleně o 1.368 m2. Před zahájením 

stavby dojde k pokácení 26 ks javoru, 6 ks jasanu, 6 ks dubu, 4ks břízy, 2ks jírovce, 2ks lípy, 1ks 

hloh, 1ks bez, 1ks líska, 1ks platanu, 1ks smrk. Po ukončení výstavby budou provedeny SADOVÉ 

ÚPRAVY.  

VLIV NEVÝZNAMNÝ, MALÝ, NEUTRÁLNÍ – především s ohledem na fakt, že diskutabilní druhovou 

skladbu porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti budov, kdy nyní, již jako 

dospělí jedinci jednoznačně mají negativní vliv na stav stavebních konstrukcí objektů a zpevněných 

ploch. 
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ZÁMĚR: 

Terén zájmového území areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné ose má území 

orientaci východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a bytových domů, jejichž součástí 

jsou udržované a obhospodařované plochy zeleně zahrad u RD nebo bytových domů s dostatečným 

podílem vzrostlé zeleně. Z východní strany území bezprostředně sousedí s významnou městskou 

lokalitou zeleně, s plánovanou funkcí OZ (občanské vybavení v zeleni) dle schválené ÚPD a ze 

západní strany se stabilizovanou zelenou plochou - Husovými sady, s vyvinutým a funkčním 

stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že poloha areálu ve městě je obklopena 

stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé zeleně. 

Areál nemocnice byl v minulosti průběžně dostavován novými nemocničními pavilony dle potřeb 

obyvatel. Výsadby byly zprvu koncipovány jako celek, později, po dostavbách pavilónů lze již 

vypozorovat spíše nahodilost a nekoncepčnost v ozeleňování ploch. To má za následek nejen 

diskutabilní druhovou skladbu porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti 

budov.  

Udržované plochy po provedených sadových úpravách (viz Příloha č.3, popř. kap. B.I.4.B – str.12) 

se stanovenou parkovou koncepcí budou tedy relativně stabilnější oproti dnešnímu stavu.  

Záměr tedy bude mít VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ NEUTRÁLNÍ zejména s ohledem na skutečnost, 

že poloha areálu ve městě je obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé 

zeleně.  

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměr (i stavba) bude mít VLIV NEVÝZNAMNÝ MALÝ KLADNÝ na hmotný majetek, neboť 

zlepšením dopravní obslužnosti nemocničního areálu dojde ke zvýšení jeho ceny. Vlastníkem je 

Krajský úřad Karlovarského kraje, potažmo všichni jeho občané.  

Pozn.: Každý občan je de facto podílníkem na svém státu. „Veřejné statky“ a státní instituce jsou tak 
vlastnictvím občanů. Obdobně je tomu s regionálními jednotkami. Zdroj: Listina základních práv a 
svobod – např. čl. 11.  
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D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci úměrný. Stavba ani záměr svými 

negativními vlivy nepřekračují kapacitu žádné ze složek životního prostředí. Životní prostředí 

dotčené záměrem jako celek je schopné unést tuto zátěž bez problémů. 

Záměr svými pozitivními vlivy nejen že negativa kompenzuje, ale překračuje je ve smyslu zvyšování 

životní úrovně. Navíc zlepšením dopravní obslužnosti nemocničního areálu dojde ke zvýšení jeho 

ceny a jeho podílníkem je, jak už bylo řečeno, každý občan Karlovarského kraje.   

D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících 

státní hranice 

Žádný takový vliv není znám. 
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D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů 

1. Dodržet technické a bezpečnostní normy a předpisy zejména s ohledem na nakládání se 

stavebním odpadem a likvidaci skladu medicínských  a technických plynů. 

2. Dodržet plán sadových úprav ve smyslu ochrany stávající vegetace – citujeme z Přílohy č.3: 

„U stávajících porostů, které nebudou výstavbou nijak dotčeny, bude před zásahem provedena 

podrobná prohlídka porostu ke zjištění jeho aktuálního stavu a bude provedeno odborné 

zdravotní ošetření porostu (...), travnaté plochy budou zrekonstruovány. V plochách, které byly 

dotčeny výstavbou, např. pohybem techniky, uložením materiálu nebo dočasným provozem, 

bude provedena min. rekonstrukce travnatých loch a zdravotní ošetření dotčeného porostu.“ 

3. Sadové úpravy provádět dle následujících principů – převzato z Přílohy č.3:  

3.a) Cílem nové výsadby bude zjednodušit údržbu 

3.b) Nová výsadba bude koncipována tak, aby plochy oživila, doplnila, ale také izolovala od 

okolních provozů, komunikací, budov s cílem prevence mechanického poškození kořenového 

systému nebo základů budovy, popř. vedení sítí 

4. Odděleně snímat zúrodnění schopnou vrstvu, odděleně deponovat a deponii udržovat tak, aby 

veškerá uložená půda mohla být opětovně využita při navrhovaných sadových úpravách  

5. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken je doporučeno instalovat okna 

vykazující TZI 3 dle ČSN 730532. 

6. Při stavebních pracích komunikovat s veřejností ve smyslu včasného upozorňování na 

stavební práce hlučnější, spojené s vysokou prašností či jinak narušující klid  nebo dopravu.  

7. Minimalizovat zpevněné plochy vně budov a parkovacího domu, nahradit je, pokud bude 

vhodné, zatravňovací dlažbou apod.  
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D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 

vyskytly p ři specifikaci vliv ů 

Žádné nedostatky ani neurčitosti důležité pro zhodnocení vlivu záměru se nevyskytly. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD 

BYLY PŘEDLOŽENY) 

Protože plochy využitelné pro nová parkovací místa se v daném území nacházejí 

pouze ve velmi omezeném rozsahu, navíc ve svažitém území, varianty nejsou 

předkládány. Předložená varianta se snaží o maximální využití dostupných ploch a 

zároveň respektuje prováděcí předpisy a technické normy. 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 

Příloha 1 Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov (zčásti pouze 
v elektronické podobě) 

Příloha 2 Fotodokumentace zeleně u Nemocnice Sokolov (zčásti pouze v elektronické 
podobě) 

Příloha 3 Parkové a sadové úpravy – ozelenění ploch areálu nemocnice Sokolov od 
Ing. Alexandry Fürbachové (pouze v elektronické podobě) 

Příloha 4 Akustická studie od Libora Brože (pouze v elektronické podobě) 

 

F.2. Další podstatné informace oznamovatele 

žádné 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předkládaný záměr s názvem „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545 - 
PARKOVACÍ DŮM a řešení dopravy v klidu“ je hodnocen z hlediska svých vlivů na životní prostředí 
komplexně, tj. i se souvisejícími stavbami. Záměr představuje řešení dopravy v klidu v areálu 
sokolovské nemocnice, který je vymezen hranicemi pozemků vlastněných Karlovarským krajem. 
Areál nemocnice se nalézá ve svažitém terénu vrchu Hard v intravilánu města Sokolova 
v nadmořské výšce 417 – 439 mn.m. a je z převážné části ohraničeno stávajícím oplocením. 
Veškeré pozemky jsou dle katastru nemovitostí ostatní plochou nebo zastavěnou plochou a 
nádvořím. 

Důvodem  jsou současné velmi omezené parkovací možnosti. Důvodem tedy není zvýšení 
kapacity lůžek. Ta zůstává zachována, stejně jako návštěvnost nemocnice. V nemocničním areálu je 
však zapotřebí zlepšit dostupnost parkování a usnadnit orientaci řidičů. Je nutné dopravu v klidu 
celkově koordinovat tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti výjezdu (příjezdu) sanitních vozů, tj. aby 
nedocházelo ke složitým dopravním situacím mezi sanitou, osobním vozem a případně dodávkou 
zajišťující služby pro nemocnici.  

Terén zájmového území  areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné ose má 
území orientaci východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a bytových domů, jejichž 
součástí jsou udržované a obhospodařované plochy zeleně zahrad u rodinných domů nebo 
bytových domů s dostatečným podílem vzrostlé zeleně. Z východní strany území bezprostředně 
sousedí s významnou městskou lokalitou zeleně, s plánovanou funkcí OZ (občanské vybavení 
v zeleni) dle schváleného územního plánu, a ze západní strany se stabilizovanou zelenou plochou - 
Husovými sady, s vyvinutým a funkčním stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že 
poloha areálu ve městě je obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé 
zeleně. 

Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008 se dotčená 
plocha nachází v území „občanského vybavení“, kde se při dodržení pravidel uspořádání území, 
které stanovují zejména max. plochu zastavění, min. plochu zeleně a max. výšku zástavby, připouští 
využití pozemků slučitelné s navrhovaným záměrem. Navrhované stavební objekty a plánované 
úpravy jsou řešeny v souladu s těmito platnými regulativy. 

Území se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo 
území dotčená výskytem starých důlních děl. Nejsou zde evidována žádná výhradní ložiska 
nerostných surovin ani se tu nenachází území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními 
zdroji. V prostoru staveniště nejsou známa žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 
Staveniště se nenachází v záplavovém území ani na území městské památkové rezervace. 
V prostoru staveniště nejsou známa ani žádná další limitující ochranná pásma nebo chráněná území 
či chráněné krajinné oblasti. 

Území staveniště je geologicky složeno převážně z metamorfovaných hornin (svorů) a 
nezpevněných až zpevněných sedimentů (pískovec, křemenec, slepenec atp.). Geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku v prostoru zakládání stavby parkovacího domu a 
plánovaných přístaveb budou v průběhu projektových prací ověřeny pomocí podrobného inženýrsko 
geologického průzkumu.  

Záměr je umístěn na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. V rámci 
projektového zpracování dokumentace stavby budou v dalším stupni projektové dokumentace přijata 
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konkrétní technická opatření k zamezení pronikání radonu do nově zřizovaných pobytových 
místností.  

Základní koncepce zám ěru  spočívá v oddělení veřejné dopravy (parkoviště klientů) od 
dopravy provozní (parkování služebních vozů a vozidel zaměstnanců).  

Areál nemocnice tvoří sedm samostatných pavilonů „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“. 
V pavilonech „A“ – „E“ jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pavilóny „F“ a „G“ slouží jako 
hospodářské budovy. Chirurgická ambulance je umístěna v pavilónu „A“. Všechny pavilóny s 
výjimkou pavilónu „G“ jsou mezi sebou propojeny vnitřními komunikačními koridory. Stávající 
centrální registr (CR) je umístěn v přízemí pavilonu „C“, což je vzhledem k pozici komunikačního 
koridoru o podlaží výše, resp. neprakticky nejen pro indisponované pacienty. V blízkosti dnešního 
CR není v současnosti vyřešeno parkování pro veřejnost, což představuje další časovou nevýhodu 
při nutnosti rychlé zdravotní pomoci. 

Parkoviště pro klienty nemocnice bude nově umístěno pod pavilónem „A“ a situováno do 
dvouúrovňového otevřeného parkovacího domu, na který bude v prostoru za pavilónem „B“ 
navazovat přístavba nové prostorné haly centrálního registru pacienty a jejich návštěvy. U nových 
přístupových komunikací a ploch pro parkování v části určené pro klienty bude dále vhodně umístěn 
objekt služeb pro komerční využití jako náhrada za současnou prodejnu potravin nacházející se 
mezi vrátnicí a pavilónem „A“.  

Rozšíření parkovacích ploch pro služební vozy a vozidla zaměstnanců v areálu nemocnice 
spočívá ve vybudování nového parkoviště za hospodářskými pavilony „F“ a „G“.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že v hodnocení vlivu záměru na životní prostředí se vlastně 
posuzuje vliv přesunu parkovacích stání z okolí nemocnice do areálu nemocnice, konkrétně 
k pavilónům „A“ + částečně „B“ (budoucí parkovací dům pro veřejnost) a k pavilónům „F“ + „G“ 
(parkovací místa pro provozní potřeby a personál).  

Hlavním cílem  je zlepšení dostupnosti parkování s délkou stání přesahující 0,5 hodiny, tj. 
především pro návštěvníky pacientů, dále pro klienty (pacienty) dojíždějící na vyšetření nebo zákrok, 
jenž nevyžaduje hospitalizaci. Vedlejším cílem je koordinace dopravy v nemocničním areálu tak, aby 
došlo ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení možnosti nerušeného výjezdu sanitních vozů za akutními 
případy. Totéž se týká akutních případů, které nejsou přivezeny sanitkou.  

Stavební práce  budou rozčleněné do několika etap tak, aby nenarušovaly chod nemocnice, 
vyžadují proto všechny vstupy v přiměřeném  a únosném rozsahu. Stavba bude prováděna běžnou 
stavební technikou a tradiční technologií. Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude 
zabezpečeno ze stávajících areálových rozvodů. 

Vstupy , tj. zábor půdy, spotřeba vody, spotřeba surovinových zdrojů, nároky na dopravní a 
jinou infrastrukturu (jak z výstavby, tk i a z budoucího provozu) se blíží nulovým nebo 
zanedbatelným hodnotám v porovnání se současnými provozními nároky. 

Výstupy , tj. znečištění ovzduší, hlučnost, splaškové vody, odpady apod. odpovídají svému 
rozsahu a charakteru stavby – dojde především k přesunu a zvýšení koncentrace zdrojů hluku a 
znečištění ovzduší v jednom místě – v nemocničním areálu, zároveň dojde ke snížení jejich 
koncentrace v místě jiném – v okolí nemocnice. Dále dojde ke zvýšení podílu zpevněných ploch na 
úkor zeleně, což se projeví ve výstupech do ovzduší, do vody a na faktoru pohody. V porovnání se 
současným provozem jsou však změny ve výstupech ze stavebních prací i z nového provozu 
minimální.  

Navrhované stavební řešení  dopravy v klidu ve stávajícím nemocničním areálu lze 
generelně rozdělit na: 1) stavby pro stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice 
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(parkovací dům u severní stěny pavilónu „A“ plus parkovací plochy u pavilónů „F“, „G“); 
2) vybudování nových a úpravu stávajících silničních a pěších komunikací; 3) úpravu ozeleněných 
ploch - zřízení odpočinkových zón s parkovou úpravou; 4) související pozemní stavby a přeložky 
inženýrských sítí. Jedná se vesměs o novostavby trvalého charakteru, podmíněné přeložky 
inženýrských sítí a demolice dvou stávajících objektů. 

Ačkoliv všechny dotčené pozemky jsou dle katastru nemovitostí řazeny mezi ostatní plochu 
nebo zastavěné území a nádvoří, je fyzicky v areálu ponechána mezi jednotlivými pavilóny zeleň, 
která plní účel parkové zeleně. Je v neutěšeném stavu bez zahradní nebo parkové koncepce. 
Současná výměra ploch zeleně činí 14.410 m2.  

Areál nemocnice byl v minulosti průběžně dostavován novými nemocničními pavilony dle 
potřeb obyvatel. Výsadby byly zprvu koncipovány jako celek, později, po dostavbách pavilónů lze již 
vypozorovat spíše nahodilost a nekoncepčnost v ozeleňování ploch. To má za následek nejen 
diskutabilní druhovou skladbu porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti budov 
(základy narušené kořenovým systémem). V severní části areálu (v místech budoucího parkovacího 
domu), rostou javory (klen i mléč). Uvnitř areálu je veškerá zeleň reprezentována zahradnickým 
kultivarem - jalovce, tisy, černé borovice i kleče, stříbrné smrky, břízy, keře - tavolníky, svidy, 
dřišťály. Ze stromů se ojediněle vyskytuje jasan, jírovec, lípa – tyto jsou také v části nájezdu do 
parkovacího domu. V prudkém  svahu pod pavilónem „F“ a „G“ (severně, SZ) je už poměrně stabilní 
porost s duby, jasany, javory, modříny, v podrostu bez, líska (do tohoto svahu již záměr 
nezasahuje). Za pavilóny „F“ a „G“ se nachází javory, duby, jasany (budou zasaženy úpravami 
parkovacích míst).   

Varianty : Protože plochy využitelné pro nová parkovací místa se v daném území nacházejí 
pouze ve velmi omezeném rozsahu, navíc ve svažitém území, varianty nejsou předkládány. 
Předložená varianta se snaží o maximální využití dostupných ploch a zároveň respektuje prováděcí 
předpisy a technické normy. Se zlepšením parkovacích možností souvisí výstavba nového 
centrálního registru, objektu služeb a přeložky inženýrských sítí, což jsou stavby vyplývající z logiky 
věci. 

Předpokládaná doba výstavby  je 19 měsíců, zahájení výstavby závisí na koordinaci 
stavebních prací za účelem revitalizace celého areálu, které byly již zahájeny (rekonstrukce pavilónů 
F, G). 

Zvláštní pozornost  byla věnována narušení faktoru pohody obyvatel rodinných domů v ulici 
Purkyňově, kteří budou nejsilněji vnímat ztrátu zeleně a její náhradu stavbou. Dále vlivům na 
ovzduší a na hluk z důvodu zvýšené koncentrace aut v nemocničním areálu. V neposlední řadě 
vlivům na vodu spolu s půdou, které budou v této kombinaci dotčeny vytvořením dalších zpevněných 
ploch. Ani jeden z těchto vlivů, byť jsou negativní, nepřekračuje schopnost příslušné složky životního 
prostředí zátěž bez problémů zvládnout. Opatření, která jsou navržena, jsou proto spíše 
doporučující a většinou se shodují s návrhy prezentovanými projektovou dokumentací (sadovými 
úpravami a akustickou studií). 

Rozsah vliv ů je vzhledem k zasaženému území a populaci úměrný. Stavba ani záměr svými 
negativními vlivy nepřekračují kapacitu žádné ze složek životního prostředí. Životní prostředí 
dotčené záměrem jako celek je schopné unést tuto zátěž bez problémů. Svými pozitivními vlivy 
záměr negativa kompenzuje, navíc je překračuje ve smyslu zvyšování životní úrovně. Výhody ze  
zlepšení dopravní obslužnosti nemocničního areálu plynou pro každého občana Karlovarského 
kraje.  
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H. PŘÍLOHA 

 Vyjád ření  příslušného  stavebního  ú řadu  k  zám ěru  z hlediska 

územn ě plánovací dokumentace 
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Datum zpracování oznámení:  

24.11.2011 

Jméno, p říjmení, bydlišt ě a  telefon zpracovatele oznámení a osob, které se 

podílely na zpracování oznámení: 

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., Blanická 166/20, 35002 Cheb, tel. 777 293 278 

Podpis zpracovatele oznámení: 
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Stanovisko orgánu ochrany p řírody, pokud je vyžadováno podle § 

45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.  
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61/1988 Sb., Zákon České národní rady 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě    
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62/1988 Sb., Zákon o geologických pracích    

167/2008 Sb., Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 
zákonů 

183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

100/2001 Sb., Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. 

9/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska hluku 

342/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

180/2005 Sb., Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)    

359/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

25/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a 
o změně některých zákonů    

76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)    

145/2008 Sb., Nařízení vlády č. 45/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 
prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování 
životního prostředí  

222/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony    

437/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách    

444/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony    

521/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o 
omezování znečištění, o integrovaném registru zenčišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci) a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší)    

695/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 212/2006 Sb. a č. 
315/2008 Sb. 

59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
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zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

82/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně 
zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 
havárií)  

353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami 
a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 
působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií) ve znění zákona 258/2000 Sb. 

356/2003 Sb., Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, 

78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty  

346/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty 





Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        1/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Celek  

Všechny fotografie č.1 – 74 pořízené dne 19.10.2011 jsou zaneseny do uliční mapy 
s vyznačením pozice fotografa a orientace snímku (šipka začínající „startovacím“ kolečkem), 
dále s vyznačením nemocničních pavilónů A-G (modré písmo). 

Všechny fotografie jsou přiložené v elektronické podobě.  

Snímky, které jsou uvedeny v tištěné podobě (viz následující strany této Přílohy č.1), jsou 
zakroužkovány. 

Doplňující ilustrační dokumentace parkové zeleně viz Příloha č.2 – Fotodokumentace zeleně 
u Nemocnice Sokolov. 

 



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        2/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Hornická – východně od pavilónu E, vně nemocničního areálu – za plotem; na plotě 
umístěna značka zákaz stání s textem „NEPARKOVAT “ 

 

Nahoře očíslované foto z 19.10.2011; uprostřed uliční mapa s vyznačením nemocničních 
pavilonů A – G, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; dole ortofoto 
dokumentované plochy 
 

 



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        3/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Hornická – Bratislavská - Dukelská – jižně od pavilónů D a E, vně nemocničního 
areálu. V Hornické ul. zákaz zastavení, dtto v Bratislavské, možnost parkování v ul.Dukelské. 

 

Nahoře a dole očíslované  foto z 19.10.2011; uprostřed uliční mapa s vyznačením 
nemocničních pavilonů A – G, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; zbývající 
foto (č.5 – baby box, č.7 – vjezd do garáže se zákazem zastavení, č.71 a 72 – veřejná zeleň) 
v elektronické podobě 
 

 



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        4/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Pavilony D, E, F – směrem od vjezdu do areálu nemocnice k pavilónům D a F, uvnitř 
nemocničního areálu. Komunikace směrem k pavilónu C (foto č.12) – zákaz vjezdu, 
Komunikace směrem k pavilónu D (a zpět) – zákaz zastavení, možnost parkování před 
pavilónem D. Mezi pavilóny D a E nelze parkovat – viz ortofoto a foto na následující straně  

Nahoře a dole očíslované  foto z 19.10.2011; uprostřed uliční mapa s vyznačením 
nemocničních pavilonů A – F, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; zbývající foto 
(č.14 – pavilón D, č.16 – pohled na pavilón A od pavilónu D, č.18 a 19 – spojnice pavilónů C 
a F) v elektronické podobě 
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Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        5/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Pavilony D,E – sousedství pavilónu E má téměř nulové parkovací možnosti – výjimkou je 
parkování dokumentované fotografií č.22. Foto č.3 svědčí o parkování v zákazu zastavení 
(vně nemocničního areálu - ul.Hornická – část panelová cesta).  Foto č. 6, 71 a 72 
dokumentuje nemožnost zastavení a stání. 

Nahoře a dole očíslované  foto z 19.10.2011; uprostřed ortofoto s vyznačením nemocničních 
pavilonů D a E, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků 



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        6/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Pavilony E, F,G – prostor mezi pavilóny E a F (foto č.21, 22) – zákaz vjezdu pro veřejnost 
a omezený parkovací prostor (foto č.22), komunikace při jižní straně pavilónu F s parkováním 
označeným „réservé“ plus upozornění na staveniště (foto č.23), možnost parkování před 
pavilónem G (foto č.29 a 31) s nutností ponechat dostatečný prostor pro dodávky. 

Nahoře a dole očíslované  foto z 19.10.2011; uprostřed uliční mapa s vyznačením 
nemocničních pavilonů A – G, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; zbývající 
foto (č.24 - pohled na sousední RD, č.25, 26,27 – rekonstrukce pavilónu F, č. 28, 30, 32 – 
parkování u pavilónu G) v elektronické podobě 
 



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        7/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Pavilony A,B,C – prostor mezi pavilóny A, B a C (foto č.40 a 42) – má omezený 
parkovací prostor, lepší parkovací možnosti jsou dostupné severně od pavilónů B a C 
(výškově v nižší úrovni – foto č.54 (v tištěné podobě je snímek č.54 uveden v Příloze č.2 – 
Fotodokumentace zeleně)). Kapacita parkování je značně omezena (foto č.46, 48). 

Nahoře a dole očíslované  foto z 19.10.2011; uprostřed uliční mapa s vyznačením 
nemocničních pavilonů A – G, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; zbývající 
foto (č.33, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 54-58) v elektronické podobě nebo u následujícího 
popisu okolí vjezdu/výjezdu (foto č.53, 60, 61)  



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        8/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Vjezd/Výjezd současný a budoucí – prostor vjezdu / výjezdu  (foto dole č.9, 10, 38) – 
neposkytuje parkovací možnosti. Foto č.10 dokumentuje nedostatek parkovacích míst v areálu 
nemocnice – na plotě je umístěna informační tabule „UPOZORNĚNÍ – PARKOVACÍ 
MÍSTA V AREÁLU NEMOCNICE JSOU OMEZENA!!!“. Prostor budoucího parkovacího 
domu a nového sjezdu z ul. Slovenská je t.č. téměř bez parkovacích míst (nahoře foto č.61), 
Foto č.60 dokumentuje existenci 4 parkovacích míst v sousedství ul. Slovenské a foto č.53 
poskytuje pohled na 1 zaparkované auto u plynovodu. Situace v ul. Slovenská je ztížena 
vjezdem a výjezdem k „Záchranné službě“ (foto č.11 – pouze v el.podobě, a č. 69 – na 
následující straně). 

Nahoře a dole očíslované  foto z 19.10.2011; uprostřed uliční mapa s vyznačením 
nemocničních pavilonů A – F, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; zbývající foto 
(č.11 – „Výjezd vozidel záchranné služby“ – zákaz zastavení) v elektronické podobě; viz též 
následující popis širšího okolí vjezdu  

 



Příloha č.1 
Fotodokumentace parkovacích míst u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        9/9 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011      
  

Okolí vjezdu - okolí vjezdu / výjezdu  disponuje velmi omezenými možnostmi parkování, 
které jsou dostupné v ulicích Brněnská (foto č. 68), Jeronýmova (foto č. 67) a Slovenská  –
(foto č.70). Situace v ul. Slovenská je ztížena vjezdem a výjezdem k „Záchranné službě“ (foto 
č.11 a 69). Fotodokumentaci ul. Bratislavské viz str.2. 

 

Nahoře ve dvou řadách očíslované  foto z 19.10.2011; dole uliční mapa s vyznačením 
nemocničních pavilonů A – F, s vyznačením pozic fotografa a orientace snímků; viz též 
předchozí popis  

 

 
 
 



Příloha č.2 
Fotodokumentace zeleně u Nemocnice Sokolov 
 

Zdroj map: http://www.mapy.cz        1/1 
Fotil: RNDr. G. Licková, Ph.D. dne 19.10.2011        

Následující fotografie parkové zeleně straně plní  pouze ilustrační funkci. Čísla, pozice 
fotografa a orientace snímků viz uliční mapa. 

Všechny fotografie byly pořízené za účelem mapování parkovací situace dne 19.10.2011. Tyto 
snímky jsou zaneseny do mapy s názvy ulic (tzv. uliční mapa); všechny fotografie jsou 
přiložené v elektronické podobě. Protože cílem bylo doložit parkovací možnosti, následující 
fotografie parkové zeleně, které jsou v mapě zakroužkovány, plní  pouze ilustrační funkci. 
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A. Úvodní údaje : 
 
A.1 Identifikační údaje žadatele projektové dokumentace k územnímu řízení : 
   Investor : NEMOS Sokolov s.r.o., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 
 
 
A.2 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace k územnímu řízení : 
   Jurica a.s. 
  362 62 Boží Dar č.p. 176 
  IČ : 26384795 
  DIČ : CZ26384795 
  zapsán v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, 
  oddíl B, vložka 1136, č. výpisu 807/2007. 
  Ateliér Sokolov: Křížová 121 
    356 01 Sokolov 
   Autorizovaný inženýr projektu : Ing. Anton Jurica  
   Vedoucí projektant  : Miroslav Fischer 
   Projektant SO 05  :  Ing.Alexandra Fürbachová,   
        afurbachova@seznam.cz, tel. 606 833 481 
 
A.3 Označení stavby : 

A.3.1 Název stavby :  Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, 
    Sokolov, SO 05 Parkové a sadové úpravy - ozelenění 
    ploch. 

   A.3.2 Místo stavby :  k.ú. Sokolov 
       dotčené pozemky uvedeny DUR 
   A.3.3 Charakter stavby : Úpravy ploch. 
   A.3.4 Stupeň PD : Studie 
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B. Údaje o stavb ě 
B.1 Úvodní informace :  

Kraj   : Karlovarský 
Obec   : Sokolov 
Katastrální území  : Sokolov 
Stavební a pozemkové parcely: přesný výčet uveden v DÚR   :   

 
Areál stávajícího městského koupaliště se nachází na východním okraji města Ostrov. 

Zájmové území je lokalizováno na okraji současně zastaveného území města. Na západním okraji 
sousedí se zástavbou bytových domů. Severně sousedí rodinné domy a dále pak zahrádkářská 
kolonie. Ze severu je k plaveckému areálu přístup přes stávající parkoviště. Východně od areálu je 
zahrádkářská kolonie. Vlastní areál je situován na jižním svahu. Stávající areál je oplocen a bude 
tomu tak i po jeho revitalizaci. 

 
B.2. základní údaje o stavb ě   
(převzato z DUR Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov, Řešení dopravy v klidu v 
areálu Nemocnice Sokolov, projektant JURICA a.s.) 
 
B.2.1. Zdůvodn ění výb ěru stavebního pozemku, zhodnocení staveništ ě:  
Nemocniční areál je vymezen hranicemi pozemků vlastněných Karlovarským krajem, nalézá se ve svažitém 
terénu vrchu Hard v intravilánu města Sokolova v nadmořské výšce 417 – 439 m n.m. a je z převážné části 
ohraničen stávajícím oplocením.  
 
Dle platného Územního plánu Sokolova, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008 se dotčená plocha nachází v 
území Občanského vybavení, kde se při dodržení pravidel uspořádání území, které stanovují zejména max. 
plochu zastavění, min. plochu zeleně a max. výšku zástavby, připouští využití pozemků slučitelné s 
navrhovaným záměrem. Navrhované stav. objekty a plánované úpravy jsou řešeny v souladu s těmito platnými 
regulativy ÚPD. 
Výčet zastavěných a ozeleněných ploch:  

- Plocha občanského vybavení (převzato z ÚP Sokolov) 37 810 m2 
- Max. povolená plocha zastavění dle ÚPD 50 % 
- Min. požadovaná plocha zeleně dle ÚPD 30 % 
- Plocha zastavění – Stávající stav 11 804 m2 ~ 31,22 % 
- Plocha zastavění – Nový stav (po výstavbě plánovaných objektů) 13 705 m2 ~ 36,25 % 
- Stávající plocha zeleně 14 410 m2 ~ 38,10 % 
- Ozeleněné plochy a parkové úpravy – nový stav 13 042 m2 ~ 34,50% 

 
Údaje o současném stavu stávajících ploch  
Přístup i příjezd k areálu nemocnice je zabezpečen po městských komunikacích, na které je vnitřní dopravní 
systém areálu připojen sedmi stávajícími sjezdy. Borovského). V areálu je v současnosti zajištěn pouze velmi 
omezený počet parkovacích stání.  
 
Údaje o současném stavu stávajících objektů  
Areál Nemocnice Sokolov, tvoří sedm samostatných pavilonů (A,B,C,D,E,F,G). V pavilonech A - E jsou 
umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pav. F a G slouží jako hospodářské budovy. Všechny pavilony s 
výjimkou pav. „G“ jsou mezi sebou propojeny vnitřními komunikačními koridory. Stávající centrální registr je 
umístěn v přízemí pavilonu „C“ což je vzhledem k pozici komunikačního koridoru o podlaží výše. V blízkosti 
stávajícího CR není v současnosti vyřešeno parkování pro veřejnost. 
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B.2.2.  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení stavby:  
Navrhované stavební řešení dopravy v klidu ve stávajícím nemocničním areálu zahrnuje zejména stavby pro 
stání a parkování vozidel klientů a zaměstnanců nemocnice; vybudování nových a úpravu stávajících silničních 
a pěších komunikací a úpravu ozeleněných ploch spočívající ve zřízení klidových (odpočinkových) zón s 
parkovou úpravou včetně souvisejících pozemních staveb a přeložek inženýrských sítí. 
Navrhované vnější plochy areálu Nemocnice Sokolov, s ohledem na navrhované funkční části, lze rozdělit takto: 

- Veřejná vstupní část s parkovištěm a centrálním registrem pro klienty 
- Neveřejná část s parkovištěm pro personál 
- Odpočinkové zóny s parkovými a sadovými úpravami pro klienty 

 
Základní koncepce navrhovaného řešení spočívá v oddělení veřejné dopravy (parkoviště klientů) od dopravy 
provozní (parkování služebních vozů a vozidel zaměstnanců). Parkoviště pro klienty nemocnice bude umístěno 
pod pavilonem „A“ a situováno do dvouúrovňového otevřeného parkovacího domu, na který bude v prostoru za 
pavilonem „B“ navazovat přístavba nové prostorné haly centrálního registru pro klienty Nemocnice Sokolov. U 
nových přístupových komunikací a ploch pro parkování v části určené pro klienty bude dále vhodně umístěn 
objekt služeb pro komerční využití. Rozšíření parkovacích ploch pro služební vozy a vozidla zaměstnanců v 
areálu  
nemocnice spočívá ve vybudování nového parkoviště za hospodářskými pavilony „F“ a „G“.  
Jedná se vesměs o novostavby trvalého charakteru, podmíněné přeložky inženýrských sítí a demolice dvou 
stávajících objektů. 
Plánované stavební objekty bude možné napojit na existující interní areálové rozvody technické infrastruktury. V 
rámci navržených stavebních úprav však dojde uvnitř areálu nemocnice k  
podmíněným přeložkám řady inženýrských sítí, jejichž vedení zasahuje do plánovaných pozemních stavebních 
objektů. Jejich rozsah je zmapován ve výkresové části PD. Jedná se zejména o zemní přeložky parovodu, SEK, 
VO, nadzemního datového vedení a kanalizace. 
 
Způsob výtvarného řešení navrhovaných pozemních staveb bude spočívat ve využití jednoduchých výrazových 
prostředků, kterými jsou pohledový beton, světlé fasádní omítky v kombinaci s velkoplošným prosklením stěn, 
ocelovými pozinkovanými díly doplňkových konstrukcí a titanzinkovými klempířskými prvky. Objekt parkovacího 
domu bude ze severní strany směrem od obytné zástavby vhodně ozeleněn a zakomponován pomocí 
navržených sadových úprav do stávající vzrostlé zeleně. Objekt služeb bude zapuštěn do stávajícího svahu a 
jeho střecha  
bude pojata jako pochozí ozeleněná terasa, která bude přidružena do klidových zón areálu s parkovou úpravou. 
 
 

C. Návrh řešení parkových a sadových úprav 
Předmětem celého záměru je revitalizace nemocnice v Sokolově. V rámci něj budou zrealizovány stavební 
objekty, mezi jinými i úprava venkovních ploch spočívající ve změně jejich provozního režimu. Řešení dopravy 
v klidu, které je součástí záměru, přináší zlepšení uspořádání parkovacích ploch, vyřešení bezpečného 
dopravního napojení v souladu s dopravně-technickými normami a vyřešení ozelenění areálu jako logického 
celku. 
 
C.1. Zhodnocení lokality z hlediska vegetace, zelen ě, jejího stavu a funkce  
Terén zájmového území areálu nemocnice se svažuje od jihu k severu, v podélné ose má území orientaci 
východ - západ. Je sevřeno v okolní zástavbě rodinných a bytových domů, jejichž součástí jsou udržované a 
obhospodařované plochy zeleně zahrad u RD nebo bytových domů s dostatečným podílem vzrostlé zeleně. Z 
východní strany území bezprostředně sousedí s významnou městskou lokalitou zeleně, s plánovanou funkcí OZ 
(občanské vybavení v zeleni) dle schválené ÚPD a ze západní strany se stabilizovanou zelenou plochou - 
Husovými sady, s vyvinutým a funkčním stromovým a keřovým patrem. Lze tedy konstatovat, že poloha areálu 
ve městě je obklopena stabilními plochami s dostatečným podílem funkční vzrostlé zeleně. 
Areál nemocnice byl v minulosti průběžně dostavován novými nemocničními pavilony dle potřeb obyvatel. 
Výsadby byly zprvu koncipovány jako celek, později, po dostavbách pavilonů lze již vypozorovat spíše 
nahodilost a nekoncepčnost v ozeleňování ploch. To má za následek nejen diskutabilní druhovou skladbu 
porostu, jeho údržbu, ale i umístění některých dřevin v blízkosti budov, kdy nyní, již jako dospělí jedinci 
jednoznačně mají vliv na stav stavebních konstrukcí objektů, zpevněných ploch.  
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C.2. Návrh řešení sadových úprav :  
Jelikož již výše popsané sevřené území areálu nemocnice nemá žádnou možnost rozšíření na okolní  již 
zastavěné nebo ozeleněné plochy, musí se veškerý rozvoj a provozní potřeby realizovat ve stávajícím území, 
za dodržení regulativů využití ploch daných platnou ÚPD a všech technických předpisů, ochranných pásem a 
norem, které významnější ozelenění ploch v areálu nemocnice limitují. I přes tyto skutečnosti lze zeleň areálu 
nemocnice řešit a doplnit tak, aby byla dostatečně funkční a její uspořádání logické. 
 
Tato studie ozelenění v jednoduchých formách navrhuje uspořádání, řešení a využití jednotlivých ploch zeleně 
v areálu. Podrobně bude záměr dopracován v podrobnějších stupních projektové dokumentace.  
Po realizaci parkových úprav se v areálu bude nacházet cca 13 000 m2 zelených ploch, což činí 34,50 % z 
celkové plochy připadající na občanské vybavení v této lokalitě Sokolova. 
 
Navržené řešení vychází ze současného stavu porostu, jeho dendrologického, estetického  a ekologického 
potenciálu, zohledňuje současný a plánovaný provoz v území. 
 
Pro zjednodušení byl areál rozdělen do následujících celků. Tyto celky nemají žádnou vazbu k etapizaci 
realizace, jsou jen plošným rozdělením řešeného území pro potřeby studie: 

- plochy severně od pavilonů A a B 
- plochy vymezené pavilony A, B, C, západní částí pavilonu D a oplocením areálu ze západu 
- plochy jižně od pavilonu D a E 
- ostatní zbytkové plochy 

 
 
Stručný popis řešení jednotlivých ploch 
 
C.2.1. Plochy severn ě od pavilon ů A a B 

- jedná se o plochy, kde bude převažovat řešení dopravy v klidu, parkovací dům. Zbytkové plochy pro 
možnost umístění vegetace jsou minimální, navíc zatížené inženýrskými sítěmi. Proto zde byla 
zvolena výsadba popínavých rostlin, výsadba rostlin do nádob a pokryvné dřeviny. Předpokládá se 
výsadba dřevin do nádob zejména v souvislosti s realizací „parkovacího donu“, kdy součástí 
konstrukce tohoto objektu mohou být zrealizovány nádoby (kontejnery) na výsadbu rostlin. 
S ohledem na polohu a zastínění těchto nádob bude nutná pečlivá volba sortimentu (stínomilný, 
suchomilný). Konstrukce objektu, resp. zpevněných ploch parkovacího domu by měla být 
provedena s položením zavlažovacího systému. Předpokládá se výsadba popínavých rostlin do 
míst, kde bude vhodné architekturu pohledově začlenit do prostředí. Popínavé rostliny budou 
vysazeny u objektu „parkovacího domu“ a v kombinaci z vegetací v nádobách (viz výše) pomohou 
zjemnit hmotu parkovacího domu a nad ním navazujícího pavilonu A a B. 

-  
 

C.2.2. Plochy vymezené pavilony A, B, C, západní částí pavilonu D a oplocením areálu ze západu 
- jedná se o plochy se stávající vegetací, kde budou provedena popsaná pěstební opatření, zdravotní 

zásahy do stávající vegetace, rekonstrukce trávníků. V plochách, kde budou zrealizovány nové 
chodníčky, bude vysazena vegetace (keře, stromy nízké vzrůstem), aby prostor vhodně doplnila. 
Předpokládá se také výsadba na v současné době zatravněných svazích a v úzkých pásech, ta 
bude osazena pokryvnými dřevinami. 

 
C.2.3. Plochy jižn ě od pavilonu D a E 

- tyto plochy jsou koncipovány jako plochy pobytové a odpočinkové. Základem bude kvalitní travnatá 
plocha s dlážděnými cestičkami a mobiliářem. Doplněná pro zpestření bude kvetoucími keři a jako 
clona bude sloužit výsadba kvetoucích stromů podél oplocení areálu při ulici Bratislavská. 

 
C.2.4. Ostatní zbytkové plochy 

- u ploch se stávající vegetací budou provedena výše popsaná pěstební opatření, zdravotní zásahy 
do stávající vegetace, rekonstrukce trávníků. V úzkých pásech či zbytkových plochách, které jsou 
nyní zatravněny,  bude vysazena pokryvná zeleň pro zjednodušení budoucí údržby. 
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C.3. Navrhované zásahy do zelen ě 
Z hlediska zásahů do zeleně lze rámcově navržené řešení zeleně shrnout do následujících kroků : 

- pěstební opatření, kácení, probírky, příprava území 
- úpravy stávajících porostů 
- nové výsadby  
- změna provozní funkce 

 
C.3.1. Pěstební opat ření, kácení, probírky, p říprava území 
Navrhované stavební úpravy v areálu nemocnice jsou podmíněny demolicemi dvou stávajících objektů a 
přeložkami vedení inženýrských sítí do optimálních tras mimo pozice plánovaných staveb. Stavební pozemky 
jsou v současnosti klasifikované jako ostatní plochy s živičnými komunikacemi a částečným zatravněním, které 
disponují náletovou i vzrostlou zelení. Vlivem stavby dojde k podmíněnému smýcení některých vzrostlých 
stromů, které však bude kompenzováno výsadbou nové zeleně. O povolení ke kácení porostů bude požádáno u 
příslušného odboru životního prostředí. Během stavby nedochází k záborům pozemků zemědělského půdního 
fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Před zahájením výstavby navrhovaných pozemních objektů 
dochází uvnitř areálu nemocnice k podmíněným přeložkám řady inženýrských sítí, jejichž současné vedení 
prochází místem jejich plánovaného osazení. Jejich rozsah je zmapován ve výkresové části PD včetně 
navrhovaných tras a technického řešení. Jedná se zejména o zemní přeložky parovodu, PVSEK, VO, 
nadzemního datového vedení a kanalizace. 
 
C.3.2. Úpravy stávajících porost ů 
U stávajících porostů, které nebudou výstavbou nijak dotčeny, bude před zásahem provedena podrobná 
prohlídka porostu ke zjištění jeho aktuálního stavu a bude provedeno odborné zdravotní ošetření porostu (dále 
viz „prořezávky“), travnaté plochy budou zrekonstruovány. V plochách, které byly dotčeny výstavbou, např. 
pohybem techniky, uložením materiálu nebo dočasným provozem, bude provedena min. rekonstrukce 
travnatých loch a zdravotní ošetření dotčeného porostu. 
 
C.3.3. Nové výsadby  
Na stávajících travnatých plochách, většinou v úzkých, problematicky udržovatelných plochách a na nově 
vzniklých plochách bude provedena nová výsadba, jejíž cílem bude zjednodušit údržbu, prostor vhodně doplnit 
a oživit. 
 
C.3.4. Nové uspo řádání ploch a zm ěna provozní funkce 
V rámci nového uspořádání ploch  budou vytvořeny odpočinkové zóny pro klienty s parkovými a sadovými 
úpravami. V upravených zelených plochách budou vybudovány chodníčky pro pěší z dlažby, doplněné 
mobiliářem (odpadkové koše, lavičky) a výsadbou okrasných rostlin. Nová výsadba bude koncipována tak, aby 
plochy oživila, doplnila, ale případně i izolovala od okolních provozů, komunikací. Travnaté plochy budou 
zrekonstruovány nebo založeny nové. 
 
 
 
C.4. Pěstební opat ření :  
C.4.1. Kácení  
Kácení je prováděno z důvodů : 

- realizace stavby 
- pěstebních ( výchovy stávajícího porostu ) 
- zdravotních ( odstranění nežádoucích a potencionálně patologických jevů v porostu ) 
- obnovy a rekonstrukce ploch ve smyslu, založení nových cest a provedení dosadeb 

Přesný rozsah kácení bude stanoven před podáním žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
k místně příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny. 
 
C.4.2. Prořezávky  
Prořezání a ošetření korun bude provedeno u zachovávaných dřevin. U všech zachovávaných dřevin budou 
provedena nezbytná odborná pěstební opatření : 

- průklest ( odstranění nahromaděných, nevhodných větví, jež jednak nežádoucím způsobem 
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zahušťují korunu, vzájemně si konkurují a v případě  opožděného zásahu počínají spontánně 
usychat ) 

- ořez suchých větví 
- ořez zlomů a pahýlů včetně ošetření 
- ošetření starých poranění 
- odstranění výmladků na bázi kmene a v jeho spodní části 

Pravidelně je nezbytně nutné sledovat aktuální stav dřevin a dle něj navrhovat případné pěstební zásahy. 
Pěstební opatření - výchovnou údržbu - je nutné provést i u výsadby stáří cca 5-ti let, tyto stromy vykazují 
absenci odborné rozvojové údržby. 
Jelikož zdravotní a funkční stav dřevin je hodnota v čase proměnlivá, je nutné, aby návrh pěstebních opatření 
byl aktualizován na stav v době provádění.  
 
 
C.4.3. Nové výsadby 
Návrh nových výsadeb lze shrnout do následujících bodů : 
- dosadba stromového a keřového patra, vytvoření akcentů v porostu - výsadba solitér 
- úpravy travnatých ploch 
 
C.4.4. Stromová zele ň 
Stromová zeleň bude realizována jako doplnění ploch v místech, kde prostorové podmínky, vedení inž. sítí a 
oslunění objektu takovou výsadbu umožní. Předpokládá se vytvoření aleje zejména podél průjezdních 
komunikací vně areálu. V  plochách pobytových trávníků doporučujeme pouze vytvářet lokální stín solitérními 
dřevinami dlouhověkými s objemnou korunou v dospělosti. Více travnaté plochy výsadbami nedoporučujeme 
zahušťovat.  
 
C.4.5. Keřové patro 
Nízké keře : Keře budou vysazeny v plochách vzniklých svahů, aby zabraňovaly splavování půdy nebo v úzkých 
pásech zeleně, kde existence trávníků je spíše problematická. Zde doporučujeme vysadit dřeviny 
půdopokryvné, v kombinaci stálezelené či opadavé. Pod keře bude vhodné umístit mulč proti prorůstání 
plevelných rostlin. 
 
Střední a vyšší keře : Pro oživení areálu doporučujeme volit kombinace keřů kvetoucích, opadavých, 
stálezelených, jehličnatých. V plochách pobytových trávníků travnaté plochy výsadbami nedoporučujeme 
zahušťovat. 
 
C.4.6. Travnaté plochy 
S ohledem na stav travnatých ploch se počítá s postupnou rekonstrukcí travnatých ploch. Konkrétní rozsah, 
místa a doba provedení je závislá na době realizace záměru a stavu travnatých ploch před i po realizaci stavby. 
 
C.4.7. Zeleň v nádobách 
Předpokládá se výsadba dřevin do nádob zejména v souvislosti s realizací „parkovacího donu“, kdy součástí 
konstrukce tohoto objektu mohou být zrealizovány kontejnery na výsadbu rostlin. S ohledem na polohu a 
zastínění těchto nádob bude nutná pečlivá volba sortimentu (stínomilný, suchomilný). Konstrukce objektu, resp. 
zpevněných ploch parkovacího domu by měla být provedena s položením zavlažovacího systému. 
 
C.4.8. Popínavé rostliny 
Předpokládá se výsadba popínavých rostlin do míst, kde bude vhodné architekturu pohledově začlenit do 
prostředí. Popínavé rostliny budou vysazeny u objektu „parkovacího domu“ a v kombinaci z vegetací 
v nádobách (viz výše) pomohou zjemnit hmotu parkovacího domu a nad ním navazujícího pavilonu A a B. 
 
C.4.9. Ostatní  
Areál bude vhodně doplněn mobiliářem lavičky, odpadkové košem atd. 
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C.5 . Návrh druhového složení:  
S ohledem na rozsah řešeného území, požadavky na jednoduchost údržby byly pro výsadbu zvoleny spíše 
dřeviny domácí i introdukované, keře a rostliny snadno udržovatelné, v exponovaných částech a v návaznosti 
na vstupy do objektů či pobytové plochy také dřeviny atraktivní svým vzhledem v době vegetace. 
 
Navrženy k výsadbě jsou následující rostliny: 
Stromy 
Acer sp., Crataegus, Prunus 

 
Keře, půdopokryvné rostliny, popínavky 
Cotoneaster, Potentilla, Juniperus, Prunus laurocerasus, Swida, Spiraea, Waigelia, Pachysandra, Hyppericum, 
Hedera, Parthenocyssus, Rosa 
 

 
 

C.6. Technologie založení výsadeb  
C.6.1. Stromy 
K výsadbě budou použity sazenice stromů s balem dle projektové dokumentace. Terminál sazenic bude 
průběžný bez poranění nebo závažnějších poškození. Výsadbová jáma bude o velikosti 1 m3. Důsledně 
dodržovat !!! Stromy budou sázeny do jamek s 50% výměnou půdy dle výkazu výměr. Ve výsadbové jámě bude 
promísen  substrát se zeminou ve výkopku zbavenou staveb. odpadu a kamenů, současně bude provedeno 
zásobní hnojení. Stromy budou kotveny na 3 kůly s příčnými latěmi a vyvázáním kotevními úvazky. U 
vysazeného stromu bude provedeno bandážování kmene jutou. Zálivka po výsadbě  bude provedena v 
množství 50 l/strom. Stromům bude vytvořena kořenová ( stromová ) mísa a zamulčována 0,1 m vrstvou kvalitní 
středně hrubé borky.  
 
C.6.2. Keře, popínavky, p ůdopokryvné rostliny  
Výsadby keřů budou zakládány v připravených plochách pro výsadbu. Před výsadbou bude provedeno 
chemické odplevelení záhonu. K výsadbě budou použity keře kontejnerované. Sázeny budou do jamek o 
velikosti dle velikosti balu  se zásobním hnojením.  Keřové výsadby budou zaborkovány 0,1 m vrstvou kvalitní 
středně hrubé borky. Po výsadbě bude provedena vydatná zálivka. 
 
C.6.3. Trávníky  
Se zpracováním půdy se vyberou zbytky plevelů, odpadu a kameny, nerovnosti terénu se vyplní ornicí 
přebytečnou nebo dovezenou, zároveň se zapraví hnojivo. Před výsevem je vhodné provést chemické 
odplevelení plochy. Osetí a zapravení travního osiva bude provedeno v dávce 25 g/m2. První seč mladého 
trávníku lze provést v době, kdy doroste výšky 10 cm. Závlaha trávníku musí být pravidelná a vydatná, aby se 
provlhčil celý kořenový systém.  
 
C.6.4. Rozvojová údržba  
U vegetačních prvků po výsadbě bude prováděno pravidelné odplevelení výsadby, doplnění mulčovací vrstvy, 
přihnojování, doplnění uhynulých rostlin, odstranění uhynulých částí rostlin, zálivka, prokypření půdy a 
odpíchnutí okrajů záhonů rýčem. U vysazených stromů bude provedena kontrola kotevních úvazků, bandáže 
kmene, odplevelení stromových mís, výchovný řez koruny, ošetřování případných poranění a zálivka. Travnaté 
plochy nutno pravidelně sekat, zalévat, hnojit a přihnojovat, provzdušňovat, odstraňovat stařinu. Před zimním 
obdobím musí být ze zelených ploch odstraněno spadané listí a toto je nutné provést i v jarním období.  
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C.7. Etapizace provád ění prací  
C.7.1. Realizace zahradnických prací  
1. zpracování projektu výsadeb, osazovacího plánu, specifikace kácení a pěstebních opatření. 
2. zajištění povolení kácení v souladu se zák. 114/1992 Sb. 
3. vytýčení skutečného vedení inženýrských sítí v řešeném území , vytýčení stavby. 
4. u veškerých zachovávaných stromů, které budou dotčeny stavbou či prováděním úprav, bude provedena 

ochrana proti možnému poškození mechanizací či prováděním prací. U stromů bude osazeno bednění 
kolem kmene do výšky 2 m, chráněny budou též kořenové náběhy a spodní větve. 

5. transportní cesty či plochy pro pohyb mechanizace budou vedeny v dostatečné vzdálenosti od stromů tak, 
aby se vyloučila možnost poškození stromů. 

6. Nutno též zabránit úniku ropných či jiných látek do půdního prostoru.  Zelené plochy nesmějí být nadměrně 
zhutňovány pohybem mechanizace. 

7. odstranění porostu dle podrobného projektu kácení a ošetření porostu v etapách odpovídajících POV celé 
stavby. 

8. sanace porostu - kácení určených dřevin a porostů včetně prořezávek korun stromů bude provádět odborná 
firma tak, aby nebyly ohroženy osoby, okolní majetek či ostatní porosty. 

9. realizace terénních úprav a stavebních prací. 
10. vytýčení výsadeb, případná korekce dle skutečného stavu za účasti projektanta. 
11. důkladné vyčištění ploch určených pro výsadbu od stavebních zbytků, případně zbytků porostu. 
12. navezení ornice, rozprostření, po vzejití plevelů chemické odplevelení a úprava půdních podmínek. 
13. na zarovnání nerovností v terénu lze použít ornici z výkopu lože pro cesty, musí však být zbavena 

veškerých pro výsadbu nežádoucích zbytků. 
14. založení výsadeb v technologických krocích a agrotechnických termínech. 
15. průběžná kontrola stavu zachovávaného porostu, zejména starých stromů a operativní pěstební zásahy 

směřující ke zlepšení aktuálního stavu. 
16. rozvojová údržba nových výsadeb po dobu min. 3 let 

 
C.7.2. Agrotechnické termíny  

 
práce vhodná doba provedení 
pěstební opatření (základní) 11. - 3. 
pěstební opatření (doplňkové) 8. 
přípravné práce pro výsadbu 3. - 11. 
výsadba listnatých stromů a keřů opadavých konec 3. - 5., 10. - 11. 
zakládání trávníků výsevem  1/2 4. - 1/2 5., 1/2 8. -1/2 9., při závlaze 4. -10. 

 
 
 
 
 
C.8. Závěr  
 
Všeobecně  
Veškeré zásahy do zeleně včetně výsadeb a údržby musí provádět odborná firma a musí být prováděny pod 
dohledem odborně způsobilé osoby. 
 
Pro všechny práce související s prováděním stavby, jakož i materiály, platí ustanovení souvisejících ČSN.
  
 
Zhotovitel zajistí převzetí hotového díla správcem zeleně. 
 
Na dotčených plochách bude prováděna údržba zeleně po celou dobu realizace díla. Rozvojovou údržbu zeleně 
bude zhotovitel provádět po dobu min. 3 let od předání dokončeného díla.  
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Přípravné práce pro výsadbu musí být prováděny v předstihu tak, aby bylo zaručeno dodržení technologických 
postupů a agrotechnických termínů. 
 
Odborné práce musí vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací a osvědčením.  
 
Veškeré materiály a technologie použité při stavbě musí být v souladu se Zákonem č. 50/1976 Sb. o územním 
plánu a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s jeho základními prováděcími vyhláškami.  

 
 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu se zákony, obecně platnými předpisy a ČSN, např.: 
- ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice 
- ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou 
- ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin 
- ČSN DIN 18917 Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků 
- ČSN DIN 18918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací opatření 
- ČSN DIN 18919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
- ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vedení 
- ČSN 73 3050 Zemní práce 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 
 
 

listopad 2011, ing.Alexandra Fürbachová 
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1. Předmět posouzení 
 
Zařízení: Nemocnice Sokolov – parkovací dům. 

Objednatel: JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, 356 01 Sokolov. 

Účel studie: Predikce hluku z užívání provozovny ve venkovním prostoru. 

Datum zpracování: 19.10.2011. 

 
 

2. Metoda měření a predikce hluku 
 
Měření bylo provedeno v souladu s: 

ČSN ISO 1996 (1-2) Akustika. Popis a měření hluku prostředí. 

Výpočty byly provedeny v souladu s: 

ČSN ISO 9613 Akustika. Útlum šíření zvuku ve venkovním prostoru. 
ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové neprůzvučnosti staveb a v budovách Část 1: 

Vzduchová neprůzvučnost. 

Legislativa vztahující se k provedenému posudku: 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.; Metodický návod MZd pro měření hluku v mimopracovním 
prostředí, č.j. HEM-300-11.12.01-34065; ČSN 730532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace 
stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky. 
 
 

3. Použitá měřící technika a software 
 
Přesný modulární zvukoměr Brüel & Kjaer typ 2260, výr.č. 2414640, ov. list č. 8012-OL-10171-10, 
platný do 26.5.2012. Mikrofon BK 4145, v.č. 741030, ov.list č. 8012-OL-10173-10, platný do 
25.5.2012. Přesný modulární zvukoměr Brüel & Kjaer typ 2250, výr.č. 2579826, ov. list č. 8012-OL-
10185-11, platný do 25.5.2013. Mikrofon BK 4189, výr. č. 2550221, ov. list č. 8012-OL-10187-11, 
platný do 25.5.2013. Přesný integrující zvukoměr Brüel & Kjaer typ 2231, výr.č. 1699098, ov. list č. 
8012-OL-10186-11, platný do 25.5.2013. Mikrofon BK 4189, v.č. 2417693, ov.list č. 8012-OL-
10188-11, platný do 25.5.2013.  Zvukoměry vyhovují třídě přesnosti 1 dle ČSN IEC 651. Záznam dat 
byl prováděn automaticky do paměti všech zvukoměrů po celou dobu měření. 

Zvukoměr vyhovuje třídě přesnosti I. dle ČSN IEC 651. Záznam dat byl vždy prováděn během 
měření do paměti zvukoměru. Pro kalibraci byl použit akustický kalibrátor Brüel & Kjaer typ 4231 - 
94 dB / 1000 Hz, výrobní číslo 1759468, kal. list č. CM 8012-KL-2269-05, platný do 30.9.2008. 

Pro podpůrná měření a pro účely kalibrace byl použit anemometr Airflow TA-35, výr. č. 113447, 
kal.list č. 1K-113447A se sondou TP-330-1, vlasový barometr Brüel & Kjaer UZ-0001 a teploměr s 
vlhkoměrem Airflow D-3121, výr. č. 04910004, kalibrační list č. 0850F/04. 

Veškeré výpočty jsou provedeny pomocí programu Brüel & Kjaer LIMA-5, pracujícím na základě 
ISO 9613 a umožňujícím vytvářet plně 3D modely řešeného území a pracovat s přesným zadáváním 
zdrojů hluku v 1/3 oktávových fr. pásmech. Zpracování naměřených dat bylo provedeno na programu 
Brüel & Kjaer 7815 verse 4.13 výsledná prezentace výsledků je vypracována na programech skupiny 
MS Office 2003 v.č. X10-52145CS. Programy jsou provozovány na PC. 



REVITA Engineering, Havlíčkova 26, 412 01 Litoměřice, Tel./Fax: 416-742981, E-mail: info@revita.cz 

Listů celkem: 7 
Akustická studie, zakázka č. 2739-S47-11 

List číslo: 2 
 

Revize dokumentace č.:  0 Kontroloval:   Libor Brož 

 

4. Podmínky v době měření 
 
Datum měření: 18.10.2011; 10:00 – 16:00 h. Všechny náměry byly provedeny v pracovní den 

tak, aby obsáhly odpolední dopravní špičku. 

Nejistota výsledků :  Měření: 1.8 dB(A). Výpočty: 2.0 dB. Stanovení dle normových metod. 

Meteosituace: Terén a povrch všech pozemních komunikací v místech měření byl suchý. 
 Klimatické podmínky nemají podstatný vliv na naměřené hodnoty s ohledem 
na malou vzdálenost rozhodujících zdrojů hluku od bodů měření, nejsou 
detailně sledovány. 

 
 

5. Zdroj hluku 
 
Měřeným zdrojem hluku je ruch prostředí v lokalitě, včetně hluku z dopravy na místních 
komunikacích. Výpočtově posuzovaným zdrojem hluku je užívání parkovacího domu, včetně 
vyvolané dopravy. Hlučná technická zařízení na budově proponovaného parkovacího domu nejsou 
předpokládána, ventilace polootevřené stavby bude samospádová. 
 
 
 

6. Popis situace 
 
Účelem měření je stanovení stávající hlukové zátěže ve chráněném venkovním prostoru vybraných 
obytných domů a nemocničního pavilonu při stávajícím parkovišti zaměstnanců v okolí 
proponovaného parkovacího domu, která je způsobena ruchem prostředí s vyloučením 
automobilového provozu na okolních silničních komunikacích. V době měření nebyly zjištěny 
stacionární zdroje hluku, ovlivňující celkovou hlučnost na zkoušené lokalitě, rozhodující je hluk 
z pozemní dopravy. Předpokládaná provozní doba parkovacího domu nezasahuje do nočních hodin, 
bylo tedy měřeno pouze v denní době. Pozice měřících bodů viz hlukové mapy. Během měření 
nedošlo k žádným problémům na měřicí technice. 

Účelem výpočtů je predikce hluku pro výhledový stav po uvedení parkovacího domu do užívání, 
který bude situován při areálu stávající nemocnice na okraji obytné zóny. Výpočty hlukových map 
jsou provedeny pro výšku 4 m nad terénem, charakter terénu je zadán dle reality. Počítáno je pro 
bezvětří, s ohledem na malou vzdálenost mezi ref. body a zdrojem hluku je ovlivnění klimatickými 
podmínkami zanedbatelné. Výsledky výpočtů budou rovněž porovnány s limity dle NV č. 272/2011 
Sb. Výpočtové body byly umístěny u nejblíže ležících chráněných objektů v okolí parkoviště. Dále je 
přehledově stanovena požadovaná vzduchová neprůzvučnost oken lůžkové části nemocnice. 

Řešené území se nachází v mírně svažitém terénu na okraji zástavby obytných budov, chráněná 
zástavba leží převážně ve svahu mírně pod úrovní parkoviště. Území je v denní době za stávajícího 
stavu zasaženo především hlukem ze silniční dopravy, noc není sledována. 

Rozhodujícím zdrojem hluku z hlediska provozu posuzovaného zařízení bude pro chráněný venkovní 
prostor hluk z pohybu vozidel. Technické zdroje nejsou zadány, dle předložené PD se na budově 
parkovacího domu nebudou vyskytovat. Informace o provozní době a o využití ostatních částí 
řešeného objektu poskytl zákazník. 
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7. Měření hluku ve venkovním prostoru 
 
V souladu s interní metodikou pro zpracovávání akustických studií bylo provedeno měření hluku pro 
stav před zprovozněním posuzované provozovny (stávající stav), naměřené hodnoty jsou použity jako 
základní hladina hluku ve chráněném prostoru. Měřeno bylo na všech referenčních bodech dle 
postupu uvedeného v popisu situace a v metodě měření za identických podmínek a tedy lze naměřené 
hodnoty použít do výpočtů jako nulový stav. Hladina hluku pozadí byla stanovena při chvilkovém 
opadu celkového hluku. Kalibrace zvukoměrů byla vždy provedena před a po měření. 
 
 

7.1 Metoda měření 

Mikrofon byl umístěn na stativu ve výšce cca 3 m nad terénem, cca dle zákresu bodů ve hlukových 
mapách. Měřeno bylo náměry v délce 8 h se záznamem celkových naměřených hladin hluku. 
Všechny náměry byly pořízeny lineárním integrováním frekvenčně váženého signálu (A). Doba 
náměru byla uzpůsobena charakteru hluku, před ukončením měření byl signál ustálen. Celková 
hladina hluku pro definovaný stav je vypočtena zpracováním signálu ve zvukoměru podle vztahu : 
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kde je   fi míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém hladinovém 
intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení; 

 Li střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB(A); 
 n celkový počet hladinových intervalů. 
 
 

7.2 Naměřené hodnoty 
Tabulka 1 

Přehled naměřených hodnot - ruch prostředí bez místní dopravy 

  Specifikace Stávající stav 
(naměřeno, L90) 

Zaznamenané 
minimum (L99) 

Využití objektu 

Bod 1 Purkyňova 819 (RD) 54.0 38.4 rodinný dům 

Bod 2 Slovenská 1314 (BD) 52.9 40.7 bytový dům 

Bod 3 Slovenská 545 (nemocnice) 50.8 37.9 lůžkový pavilon 

 
 
 

7.3 Hodnocení stávajícího stavu 
Jak je zřejmé z přehledu výsledků provedených měření uvedeném v tabulce 1, ve chráněném 
venkovním prostoru staveb ležících v okolí posuzovaného zařízení se za stávajícího stavu hlučnost s 
vyloučením hluku z dopravy pohybuje pod limitem pro den LAeq,T = 55 dB u obytné zástavby a nad 
limitem LAeq,T = 50 dB v oblasti nejistoty měření na budově nemocnice s lůžkovou částí. 
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8. Akustické výpočty 
 

 

8.1 Zadání hluku řešených zařízení 
Zadání hluku řešeného zařízení do výpočtového modelu vychází z údajů zjištěných z PD a z 
předpokladu rovnoměrného rozložení obsazenosti parkovacího domu do spodní a horní plochy. Jsou 
předpokládány dvě výměny celkové kapacity parkovacího domu za hodnotící dobu (den 16 h). 

Vyvolaná doprava mimo areál nemocnice není řešena, neboť na okolních komunikacích 
nepředstavuje změnu oproti stávajícímu stavu, již nyní je bezprostřední okolí nemocnice využíváno k 
parkování pacientů a personálu. 
 
 
 

8.2 Výsledky výpočtů 
Výpočty jsou provedeny na zhotoveném počítačovém 3D modelu řešeného území automaticky, 
pomocí programu Brüel & Kjaer LIMA-5, který pracuje především na základě postupu uvedeného v 
mezinárodně platné ČSN ISO 9613. 

Všechny výpočty jsou provedeny pro bezvětří a pro výšku 4 m nad terénem, mapy jsou otištěny na 
následujících stranách. Stávající pozemní doprava je zohledněna ve výpočtu hlukové mapy 2 podle 
hodnot pořízených přímým měřením, výsledky viz tabulky 2 a 3. 
 

Tabulka 2 

Výpočet 1, samostatně provoz parkovacího domu, mapa 1 

 LAeq Limit Nejistota Závěr 

Bod 1 50.4 55.0 2.0 Vyhovuje 

Bod 2 44.0 55.0 2.0 Vyhovuje 

Bod 3 51.2 50.0 2.0 Překračuje 

 
Tabulka 3 

Výpočet 2, provoz parkovacího domu + stávající pozemní doprava, mapa 2 

 LAeq Limit Nejistota Závěr 

Bod 1 54.6 55.0 2.0 Vyhovuje 

Bod 2 54.0 55.0 2.0 Vyhovuje 

Bod 3 51.8 50.0 2.0 Vyhovuje 
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Hluková mapa – samostatně provoz parkovacího domu Výpočet 1 

Výpočet je proveden pro bezvětří a pro výšku 4 m nad terénem. Zadání hlučnosti řešeného zařízení do 
výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 8.1. Je zohledněn pouze teoretický 
samostatný provoz parkoviště. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy na celou hodnotící dobu 16 h, je 
zohledněna dvojnásobná výměna kapacity parkoviště. Rastr mapy: 50 m. Orientace mapy: S ← 
 
 

1 

2 

3 
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Hluková mapa – provoz parkovacího domu + stávající pozemní doprava Výpočet 2 

Výpočet je proveden pro bezvětří a pro výšku 4 m nad terénem. Zadání hlučnosti řešeného zařízení do 
výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 8.1. Je zohledněn provoz parkoviště a 
stávající pozemní doprava. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy na celou hodnotící dobu 16 h, je 
zohledněna dvojnásobná výměna kapacity parkoviště. Rastr mapy: 50 m. Orientace mapy: S ← 
 
 

1 

2 

3 
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9. Závěr 
 
Na stavební konstrukci parkovacího domu nelze provést další protihlukové úpravy nad rámec 

předložené projektové dokumentace (plná stěna při stáních v 1.NP). Na fasádě okolní obytné zástavby 

budou limity dodrženy, na fasádě bezprostředně přilehlé nemocniční budovy s lůžky bude limit LAeq,T 

= 50 dB mírně překročen, což odpovídá také stávajícímu stavu. 

S ohledem na charakter zdroje hluku a jeho provoz pouze v denní době se nepředpokládá výrazná 

rušivost provozem parkoviště nad rámec stávajícího stavu. Na lůžkových pokojích přilehlé 

nemocniční budovy jsou instalována špaletová okna v dobrém technickém stavu, jejichž stření útlum 

hluku činí minimálně 25 dB, což je hodnota zaručující dodržení limitu ve vnitřním chráněném 

prostoru pokojů LAeq,T = 40 dB. V případě modernizace objektu nemocnice a výměny oken doporučuji 

instalovat okna vykazující TZI 3 dle ČSN 730532. 

 
 

20.10.2011 Libor Brož 
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