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Prohlášení: 
 
Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku č.j. 31547/5291/OPVŽP/02, vydaného Ministerstvem životního 
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 a § 21 písm. g) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 11.11.2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j. 75248/ENV/11 ze 
dne 17.10.2011. 

Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části 
dokumentace hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako 
konzultant nebo poradce zpracovatele dokumentace, popřípadě oznamovatele posuzovaného 
záměru. 
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ÚVOD 
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru 
„Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ na životní prostředí, a to na základě 
písemného pověření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství ze dne 3.7.2013 č. j. 096286/2013/KUSK a smlouvy č. 723/OŽP/2013. 

Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5 
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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Předána byla následující vyjádření: 
 

Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) 

1. Vyjádření veřejnosti: 

• Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila. 

 
2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků: 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 27.6.2013, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1216285,002/13/PPA 

• Vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
26.6.2013, č.j.: 093176/2013/KUSK 

• Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 18.6.2013, čj. KHSSC 
25472/2013 

• Vyjádření MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 26.6.2013, 
čj. MBE/31777/2013/ŽP-Cir 

• Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.7.2013 

• Vyjádření města Beroun ze dne 2.7.2013 

 

 

Výchozí podklady 
 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 
• Oznámení záměru „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“, zpracované dle § 6 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění 

• Dokumentace záměru „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“, zpracovaná dle § 8 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků 

• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

• Místní šetření v lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí. 

• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí. 

• Diskuse se zástupcem investora. 

• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru. 

• Mapové a jiné podklady. 
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I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  
 

I.1. Název záměru: 
Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun 

 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Parkovací plocha je dimenzována pro 200 parkovacích stání, z toho 12 PS je určeno 
pro imobilní osoby. Dále jsou vyhrazena tři místa pro osoby doprovázející dítě v kočárku 
a dvě místa vyhrazená pro parkování ženám. 

 
I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 

Kraj:  Středočeský 
Okres: Beroun 
Obec: Beroun 
Katastrální území: Beroun 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: 
JESSENIA a.s. 
 

I.5. IČ oznamovatele:    267 520 51 
 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: 
Okruhová 1135/44 
155 00 Praha 13 - Stodůlky 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 
jméno: Ing. Ondřej Nesměrák 
 Ploštilova 1379/11 
 143 00 Praha 4 - Modřany 
telefon: 602 816 917 
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Průběh posuzování: 
1. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů pro záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ bylo zpracováno 
Ing. Liborem Ládyšem, EKOLA group, spol. s r.o. v říjnu 2012. 

2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 21. 11. 2012. 

3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem 
Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 17.12. 2012. 
V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství uvedl, že na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle 
zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, 
že záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ má významný vliv na 
životní prostředí a bude posuzován podle cit. zákona. Oznamovatel (investor) předloží 
k projednání dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona. Zpracovatel 
dokumentace se při jejím koncipování musí řídit náležitostmi uvedenými v  příloze 
č. 4 cit. zákona. Podrobně je nutno vyhodnotit relevantní připomínky a problémové 
okruhy, které byly předmětem připomínek k oznámení uvedených níže a v přílohách 
závěru zjišťovacího řízení 

4. S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 
celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 7 ks + 1 x CD. 

5. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Liborem Ládyšem, 
EKOLA group, spol. s r.o. v květnu 2013. 

6. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 29.5.2013 

7. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, 
životního prostředí a zemědělství ze dne 3.7.2013 Ing. Radek Přílepek, držitel 
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 
17.10.2011. 

8. Posudek předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství dne 8.8.2013. 
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II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
 

II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr 

„Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“, byla zpracovatelem posudku podrobně 
prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Dokumentace je zpracována v následujícím členění: 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 I. Základní údaje 
 II. Údaje o vstupech 
 III. Údaje o výstupech 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti. 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
F. ZÁVĚR 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
H. PŘÍLOHY  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené členění dokumentace až na drobné výjimky respektuje přílohu č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4, 
jejich věcná náplň je naplněna. 

Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje jeho 
základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného 
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována přehledně, je 
dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. 
Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona. 
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace 
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno 
v následující části posudku. 

Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není 
třeba do ní nic doplňovat. 

 
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně 
použitých metod hodnocení 

Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle 
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění. 
 
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem. 

 
Část B Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná 
dokumentace se zabývá výstavbou parkoviště pro zaměstnance a klienty nemocnice Beroun. 

Ve stávajícím stavu je parkovaní klientů a personálu řešeno v areálu nemocnice. 
V areálu nejsou vyhrazeny parkovací plochy, automobily tak parkují na zpevněných plochách 
v blízkosti jednotlivých budov.  

Parkovací plocha je dimenzovaná na 200 parkovacích stání, z toho 12 PS je určeno pro 
imobilní osoby. Dále jsou vyhrazena tři místa pro osoby doprovázející dítě v kočárku a dvě 
místa vyhrazená pro parkování ženám. Ve výhledovém stavu nebudou plochy uvnitř areálu 
využívány k parkovaní. 

Navrhovaná stavba je situovaná na volných plochách na pravé straně příjezdové 
komunikace k nemocnici a bude komunikačně zpřístupněno z místní komunikace „Profesora 
Veselého“. Plocha parkoviště je koncipována s jedním vjezdem a výjezdem. 

Dešťové vody budou z parkoviště i zásobovací plochy svedeny pomocí bodových 
vpustí jednotně do odlučovače ropných látek a následně budou vsakovány do terénu. 

Pro osvětlení parkoviště bylo navrženo osvětlení pomocí svítidel Thorn NELLA LED 
37W 4000 K na stožárech výšky 4 m. 

Parkoviště bude po celém obvodu oploceno. Pletivo je navrženo z ocelového 
pozinkovaného drátu, potaženého PVC. Výška oplocení bude cca 2 m 

Dešťové vody budou z parkoviště i zásobovací plochy svedeny pomocí bodových 
vpustí jednotně do odlučovače ropných látek a následně budou vsakovány do terénu. 

Parkoviště bude mít vnitřní pásy o šířce 1,5 m, které budou posypány mulčovací 
kůrou. Budou zde vysazeny stromy. Na okrajových částech parkoviště budou rovněž 
vysazeny stromy a keře. 

V severní části parkoviště směrem od přechodu k zásobovací ploše je třeba z důvodu 
výškových rozdílů navrhnout úhlovou zeď o délce 40 m. Na jižní a částečně západní 
a východní straně parkoviště se navržená plocha bude zařezávat do stávajícího terénu. 
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Dále je v této části uveden a komentován předpokládaný termín zahájení realizace 
záměru, je uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru do 
příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. a výčet navazujících správních 
rozhodnutí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravované výstavby 
parkoviště tak, jak je navrženo je vyhovující a odpovídá požadavkům legislativy. Snahou 
autora bylo minimalizovat negativní dopady do jednotlivých složek životního prostředí. 
Kapitola je zpracována přehledně, odborně, a to formou, která je plně dostačující pro 
objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení stavby.  

 

B.II. Údaje o vstupech 

Půda: 

Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Beroun, 
na volných plochách na pravé straně příjezdové komunikace k nemocnici. 

Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond 
(ZPF). V zájmovém území se nacházejí půdy s BPEJ 4.26.11 (II. tř. ochrany). Výstavba 
areálu bude vyžadovat jejich trvalý zábor v rozsahu 7 705 m2. 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

Posuzované území leží v III. zóně CHKO Český kras. 
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že neexistuje varianta vybudování parkoviště uvnitř stávajícího 
areálu a záměr je v souladu s územním plánem, je možné akceptovat popsaný zábor ZPF. 
 

Voda: 

Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a její objem bude 
záviset na počtu pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního 
zařízení. 

Zdroje užitkové vody po dobu výstavby budou zajištěny z mobilních zdrojů.  

Ve fázi provozu bude voda využívána pouze pro účely čištění povrchu pomocí mycích 
vozů. Tato služba bude zajišťována smluvně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které 
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. 
 

Ostatní surovinové a energetické zdroje: 

Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu 
odpovídajícím danému typu stavby. Bude potřeba běžných stavebních surovin, materiálů 
a výrobků (kamenivo, štěrkopísky, …). 
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Přesná množství budou uvedena v dalších fázích projektové dokumentace po vybrání 
zhotovitele stavby. 

Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzované 
stavby. 

Zásobování elektrickou energií ve fázi výstavby a provozu bude řešeno napojením na 
trafostanici v areálu nemocnice. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené druhy surovin a energií potřebné pro výstavbu a provoz jsou v souladu 
s obdobnými záměry, k této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek.  

 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 

Pro přesun materiálu v období výstavby bude využívána nezpevněná cesta vedoucí 
vlevo od lokality. Doprava spojená s výstavbou záměru bude dále vedena přes stávající 
parkoviště u autobusové zastávky dále na ulici Profesora Veselého. 

Po dostavbě areálu je očekáván pohyb 1160 cest denně (580 příjezdů, 580 odjezdů), 
z toho 80 (40 příjezdů, 40 odjezdů) pohybů bude uskutečněno v noční době. Z hlediska typu 
vozidel se bude jednat o osobní vozidla. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Zpracovatel dokumentace popsal 
všechny relevantní aspekty související s daným záměrem. Vyčíslení dopravy odpovídá danému 
záměru. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

Ovzduší: 

Za účelem vyhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie. V souvislosti 
s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující liniové a plošné zdroje 
znečištění ovzduší. 

Fáze výstavby 

Plošným zdrojem znečišťování budou emise z motorů stavební mechanizace záměru v areálu 
stavby. Plošným zdrojem znečišťování ovzduší prachem, který způsobí nejvyšší navýšení 
emisí prachu, budou stavební úpravy, přesuny a skladování zeminy. 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude obslužná automobilová doprava stavby záměru. 
Obslužná doprava stavby bude probíhat po dobu 2 měsíců v denní provozní době výstavby 
Po–Pá od 7–21 hod., v So–Ne a ve dnech státních svátků od 8–19 hod. 

 

Fáze provozu 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude automobilová doprava záměru. Na základě 
údajů o intenzitách dopravy z posuzovaného záměru byla provedena bilance emisí liniového 
zdroje záměru na jednotlivých úsecích komunikací. 

Plošným zdrojem znečišťování bude pohyb automobilů po povrchových parkovacích 
plochách v areálu Nemocnice Beroun. Plošným zdrojem bude rovněž pohyb automobilů 
zásobování po zásobovací ploše lékárny. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována vyhovujícím způsobem. 
Řešeno je jak období výstavby, tak i následného provozu a není k ní ze strany zpracovatele 
posudku připomínek. 

 

Odpadní vody: 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, 
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství odpadních dešťových vod ve fázi 
výstavby není známo. Ve fázi výstavby budou vznikat odpadní vody z čištění komunikací 
a oplachem kol nákladních vozidel. 

Dešťové vody budou z parkoviště i zásobovací plochy svedeny pomocí bodových vpustí 
jednotně do odlučovače ropných látek a následně budou vsakovány do terénu. Vpusti budou 
umístěny u obrub, vždy mimo plochu jízdního pruhu. Maximální odvodňovaná plocha 
připadající na jednu vpusť je cca 400 m2. 

Odlučovač ropných látek a vsakoviště se bude nacházet západně od parkoviště. Možnost 
vsakování dešťových vod z plochy parkoviště byla prokázána Hydrogeologickým průzkumem 
(RNDr. Soňa Chalupová, 12/2011). 

Ve fázi provozu se nepočítá s produkcí splaškových vod, technologická voda bude používána 
v případě čištění povrchu pomocí mycích vozů a pro závlahy s potřebou požární vody se 
neuvažuje. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance odpadních vod, odtoku dešťových vod je zpracována podrobně, 
vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.  

 

Odpady: 

Přesné množství vznikajících druhů bude známo až po určení zhotovitele stavby a bude 
vycházet z konkrétně použitých technologií použitých při výstavbě. V tomto stupni 
projektových příprav je specifikována bilance zeminy: Celkem bude vytěženo: cca 10 500 m3, 
na zpětné zásypy bude použito cca 3 000 m3 

Za provozu bude vznikat odpad z provozu odlučovače ropných látek (Zaolejovaná voda 
z odlučovačů) a dále směsný komunální odpad. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby 
a zmíněna je i fáze provozu, je uveden způsob nakládání s odpadem a činnost, při níž vzniká. 
K uvedenému množství přebytečné zeminy z výkopů je nutno konstatovat, že vzhledem k již 
provedené přípravě a vyčištění území stavby od náletových dřevin k přebytku výkopové 
zeminy nedojde a bilance výkopů a násypů bude s největší pravděpodobností vyrovnaná. 
Jinak ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

 
 

Ostatní: 
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Hluk 
Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem očekávat ve fázi výstavby i provozu. 
Akustická studie zpracovaná pro účely oznámení záměru (Příloha č. 1 oznámení) se zabývá 
pouze nejhlučnější etapou výstavby - zemními pracemi, neboť v době zpracování akustické 
studie nebyl znám přesný průběh výstavby. Výsledky výpočtu jsou tak na straně bezpečnosti. 

Ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru jeho obslužná 
automobilová doprava na okolní komunikační síti. Její emisní charakteristiky lze popsat 
hodnotami zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci 
v referenční vzdálenosti od komunikace (7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu). 

Vibrace 
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních 
strojů nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od 
nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá. Vliv vibrací 
z automobilové dopravy záměru na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o hlukové zátěži je možno považovat za úplné. Emise hluku byly 
vyhodnoceny akustickou studií, která dokládá, že nebudou překročeny limity, stanovené 
platnými právními předpisy. Tato část se rovněž zmiňuje o vibracích, jejichž vlivy lze pokládat 
za zanedbatelné. 

 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Při výstavbě a následném provozu záměru se nepředpokládá výskyt, nebo použití zdrojů 
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o radioaktivním a elektromagnetickým zářením jsou v souladu 
s posuzovaným záměrem. 

 

Doplňující údaje: 

Významné terénní úpravy 
V souvislosti s výstavbou parkoviště se nepředpokládají významné zemní práce a s tím 
spojené terénní úpravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje jsou v souladu s posuzovaným záměrem. 

 

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území: počáteční akustická situace, klimatické a rozptylové podmínky, kvalita 
ovzduší. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými skutečnostmi 
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se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje podstatné 
charakteristiky dotčeného území, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

 

 

C.II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně 
významně ovlivněny 

Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde určitým 
způsobem k ovlivnění následujících složek ŽP, nikoliv však významně: Krajinný ráz, kulturní 
památky a hmotný majetek, území historického a archeologického významu, území hustě 
obydlená, obyvatelstvo, geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry, horninové 
prostředí a přírodní zdroje, půda, voda, flóra, fauna, územní systém ekologické stability 
(ÚSES), významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy, 
NATURA 2000, soulad s územním plánem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené 
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně, 
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.  

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení  

V posuzovaném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje, ložiska nerostných 
surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území, záměr neleží v záplavovém území, ani 
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, pozemky jsou zařazeny jako orná půda. 
V lokalitě nebyly zaznamenány chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhl. č. 395/1992 Sb., 
v platném znění. 

V dotčeném území se nenacházejí prvky ÚSES, významné krajinné prvky, přírodní 
parky, lokalita se nachází ve III. zóně CHKO Český Kras, záměr nemůže mít významný vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Z hlediska ovzduší dochází v zájmovém území k překračování imisního limitu 
průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke krátkodobému překračování imisního 
limitu maximálních hodinových koncentrací NO2 a imisního limitu maximálních denních 
koncentrací PM10. 

Dominantním zdrojem hluku je provoz automobilové dopravy na dálnici D5. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému 
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně, 
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Za nejpodstatnější 
považuji problematiku hluku a ovzduší. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly 
obsahuje všechny podstatné informace. 
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Část D Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

Sociální a ekonomické vlivy: 
Během výstavby záměru vzniknou pracovní příležitosti. Záměr řeší nedostatek 

parkovacích míst  nemocnice i plánovaného nového objektu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Sociálně ekonomické vlivy jsou v této kapitole podrobně komentovány s jejím obsahem 
souhlasím. 

 

Vlivy na zdraví obyvatel: 
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že 

v souvislosti s realizací záměru nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných 
studiích k významnému zvýšení rizika pro lidské zdraví. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jednotlivé vlivy na obyvatelstvo jsou v této kapitole podrobně komentovány s odkazy 
na dílčí studie (rozptylová, akustická) a s jejím obsahem a závěry souhlasím. 

 

Vlivy na akustickou situaci: 

Z hlediska hlukové zátěže nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru 
představovat významné riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat 
navržená ochranná opatření uvedená v kapitole D.IV. dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky. 

 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Imisní příspěvky ročních koncentrací benzo(a)pyrenu z provozu záměru: V zájmovém 
území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,00002 ng.m-3 (do 0,002 % 
imisního limitu), a to podél trasy dálnice D5 mimo obytnou zástavbu Berouna. Nejvyšší 
imisní příspěvky záměru budou v porovnání s imisním limitem a imisním pozadím malé a 
málo významné. 

Imisní příspěvky ročních koncentrací benzenu z provozu záměru: V zájmovém území 
se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,003 µg.m-3 (do 0,05 % imisního 
limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna podél komunikací Prof. Veselého, Hostímská 
a na novém parkovišti před nemocnicí. Nejvyšší imisní příspěvky záměru budou v porovnání 
s imisním limitem a imisním pozadím malé a málo významné. 

Imisní příspěvky maximálních osmihodinových koncentrací CO z provozu záměru: 
V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 1,5 µg.m-3 (do 
0,02 % imisního limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna na novém parkovišti před 
nemocnicí. Nejvyšší imisní příspěvky záměru budou v porovnání s imisním limitem 
a imisním pozadím malé a málo významné. 

Imisní příspěvky ročních koncentrací NO2 z provozu záměru: V zájmovém území se 
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,02 µg.m-3 (do 0,04 % imisního 
limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna podél komunikace Prof. Veselého a na novém 
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parkovišti před nemocnicí. Nejvyšší imisní příspěvky záměru budou v porovnání s imisním 
limitem a imisním pozadím malé a málo významné. 

Imisní příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 z provozu záměru: 
V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,3 µg.m-3 (do 
0,1 % imisního limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna podél komunikací Prof. 
Veselého, Hostímská a na novém parkovišti před nemocnicí. Nejvyšší imisní příspěvky 
záměru budou v porovnání s imisním limitem a imisním pozadím malé a málo významné. 

Imisní příspěvky ročních koncentrací PM2,5 z provozu záměru: V zájmovém území se 
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,009 µg.m-3 (do 0,04 % imisního 
limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna na novém parkovišti před nemocnicí. Nejvyšší 
imisní příspěvky záměru budou v porovnání s imisním limitem a imisním pozadím malé 
a málo významné. 

Imisní příspěvky ročních koncentrací PM10 z provozu záměru: V zájmovém území se 
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,01 µg.m-3 (do 0,03 % imisního 
limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna na novém parkovišti před nemocnicí. Nejvyšší 
imisní příspěvky záměru budou v porovnání s imisním limitem a imisním pozadím malé 
a málo významné. 

Imisní příspěvky maximálních denních koncentrací PM10 z provozu záměru: 
V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,04 µg.m-3 (do 
0,08 % imisního limitu), a to mimo obytnou zástavbu Berouna podél komunikace Prof. 
Veselého a na novém parkovišti před nemocnicí. 

Nejvyšší imisní příspěvky záměru budou v porovnání s imisním limitem a imisním 
pozadím malé a málo významné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím a nemám k nim připomínky, vzhledem 
k velikosti záměru je zřejmé, že se bude jednat o vlivy nevýznamné. 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru 
představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v kapitole D.IV. dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci. 

 

Vlivy na půdu  

Z hlediska problematiky půd nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru 
představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v kap. D.IV. dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.  
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Ve fázi výstavby ani provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá negativní 
ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v kapitole D.IV. dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Posuzovaný záměr lze z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy doporučit 
k realizaci. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na flóru, faunu, 
ekosystémy, s jeho závěry se ztotožňuji. 

 

Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení prvků ÚSES, v zájmovém území se nenachází 
žádný VKP, nebudou dotřena zvláště chráněná území, památné stromy ani evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na ÚSES, VKP, ZCHÚ 
a NATURU 2000, s jeho závěry se ztotožňuji. 

 

Vlivy na krajinu 

Navržený záměr vzhledem ke svému rozsahu neovlivní zásadním způsobem krajinný 
ráz. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměr si nevyžádá zásah do hmotného majetku, území se nachází v místě 
prokázaných archeologických nálezů, v případě jejich zastižení je nutno postupovat v souladu 
s platnou legislativou. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 
D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů výstavby a provozu stavby „Novostavba 
parkoviště pro nemocnici Beroun“ lze konstatovat, že záměrbude mít vliv na zábor pozemků 
ZPF. Negativní ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá. Stavba 
nezasáhne do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů. Vlivy na ostatní složky životního 
prostředí byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné. 
Na základě vyhodnocení možných vlivů „Novostavba parkoviště  pro nemocnici Beroun“ lze 
záměr při dodržení navržených opatření doporučit k realizaci. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve 
vztahu k posuzovanému záměru.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích 
a nestandardních stavech  

Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů. Riziko 
havárie ve fázi provozu bude spojeno s únikem provozních kapalin. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními 
a nestandardními stavy jak v období výstavby, tak v období provozu. S vyhodnocením 
souhlasím a nemám k nim připomínky. 

 
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů  

FÁZE PROJEKTOVÝCH PŘÍPRAV 
 

• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby byly v co nejmenší míře 
narušeny faktory pohody obyvatelstva. 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů 
ze stavby a pohyb vozidel a stavební techniky. 

• V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné 
zásady organizace výstavby (ZOV); především minimalizovat staveništní dopravu 
a strojní nasazení s ohledem na chráněnou obytnou zástavbu. 

• Trasy obslužné dopravy záměru budou upraveny ve smluvních podmínkách tak, aby 
byly směrovány nejkratší trasou na dálnici D5. 

• Pro případ úniku ropných látek před započetím výstavby zpracovat havarijní plán, 
který bude předložen k posouzení vodohospodářskému orgánu. 
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• Odvod vod z parkovišť a zásobovací plochy vést přes odlučovač ropných látek. 
• Návrh odlučovače ropných látek je nutno předložit ke schválení na České inspekci 

životního prostředí. 
• V dalších fázích projektové dokumentace vytipovat vhodná místa odstranění 

vzniklých odpadů, eventuelně lokalizovat skládky nebezpečného odpadu. 
• K trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je nutný souhlas 

příslušného orgánu státní správy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném 
znění. 

• Nakládání s ornicí podřídit požadavkům příslušnému orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

• Neskladovat skrývanou ornici a podorničí v blízkosti vodních toků, aby nedocházelo 
k jejich zanášení a ničení bioty. 

• Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku postupovat v souladu s ustanovením § 
10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev 
půdy před jejich znehodnocením a ztrátami. 

• Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití 
realizovat v souladu se schváleným plánem. 

•  Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na inženýrských sítích. 
• Pro kácení dvou jedinců javoru babyky (Acer campestre) z aleje u ulice Profesora 

Veselého je třeba získat povolení ke kácení od majitele, v tomto případě města 
Beroun. 

• Podat Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les příslušnému orgánu 
ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a §8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Podaná žádost bude mít náležitosti odst. 3 §8 vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění 

• V rámci plánovaných sadových úprav doplnit náhradní výstavbu. 
• Při návrhu vegetačních úprav využít geograficky původní druhy dřevin s tím, aby byly 

využity i zapěstované vzrostlé dřeviny a rychle rostoucí dřeviny 
• Pro osvětlení areálu navrhnout pouze takové typy svítidel, které nevyzařují přímé 

světlo do okolní krajiny, tj. osvětlují pouze prostor pod sebou. 
• Pro dimenzování dešťové kanalizace doporučuji vycházet z reálných hodnot 

přívalových dešťů pozorovaných v nedaleké obci Tetín ve dnech 2.8.2009 a 20.7.2011 
(vlastní pozorování  spojené s měřením pana Šebka z Tetína). V době přívalových 
dešťů o délce trvání dvaceti minut spadlo 31,0 mm (srpen 2009) a 37,5 mm (červenec 
2011) atmosférických srážek. 

• Vsakovací objekt zaústit do vrstev jemnozrných písků se slabou jílovitou příměsí 
v hloubce okolo 4 m pod stávajícím terénem. 

 
 
FÁZE VÝSTAVBY 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů 
ze stavby a pohyb vozidel a stavební techniky a aby byl prováděn v maximální míře 
pouze na staveništi. 

• Na základě výsledků akustické studie je doporučeno: 
- V noční době nesmí probíhat stavební práce. 
- V noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště. 
- Stavební práce probíhající o víkendu a během státních svátků doporučujeme provádět 
pouze od 8:00 do 19:00. Během těchto dní pracovního klidu by měli být prováděny pouze 
méně hlučné činnosti. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun 

 

  - 19 -

- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout 
motor. 
- Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem 
jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu 
a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se 
takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou by 
se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 
 

• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů 
vozidel a stavební techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu 
a pravidelnými kontrolami. 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. 
V případě, že přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel 
stavby jejich řádné očištění. 

• Zakrytovat nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou. 
• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi. 
• V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění 

uskladněné zeminy, plochy staveniště a zkrápění příjezdových cest. 
• Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění půd a podzemních vod úkapy ropných 

látek je nutné kontrolovat pravidelně stav dopravních a stavebních mechanizmů při 
výstavbě areálu. 

• Při výstavbě postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění horninového prostředí. 
• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných 

látek z dopravních prostředků. 
• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 

zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících 
prováděcích předpisů. 

• Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených 
z hlediska ochrany půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum. 

• Místo maziv a paliv ropného původu doporučujeme používat snáze odbouratelné 
ekvivalentní bioprodukty. 

• V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů. 
• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění 

množství a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro 
shromažďování odpadů. Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za 
předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) 
negativních vlivů spojených s touto činností. 

• Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou 
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 
• S vytěženou zeminou, která nebude využita na zpětné zásypy a terénní úpravy je nutné 

nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. 
• V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci 

životního prostředí. 
• V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou 

mechanizací (oplocení, bednění kmene apod.). 
• V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit 

jejich ochranu a další postup (záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany 
přírody. 
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• Již v průběhu vegetačních úprav a především pak po jejich ukončení sledovat 
a zabraňovat případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin. 

• Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení 
výstavby uvede komunikace do původního stavu. 

• Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, poučit 
příslušné osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event. 
archeologickým nálezům a popřípadě umožnit záchranný archeologický průzkum. 

 

 
FÁZE PROVOZU 

• K omezování emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10, v rámci 
povrchové prašnosti, provádět úklid a čištění plochy parkoviště a plochy pro 
zásobování. 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce 
a s kontaminovanou zeminou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a souvisejících prováděcích předpisů. 

• Provoz odlučovače ropných látek bude řízen provozním řádem, který bude předložen 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

• Provádět pravidelnou kontrolu účinnosti a funkčnosti odlučovačů ropných látek na 
parkovací ploše. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných 
látek z dopravních prostředků. 

• Odstranění odpadů musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se 
schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• Zajistit komplexní údržbu a výsadbu areálové zeleně, a popřípadě i její obnovu tak, 
aby byla zachována její funkčnost. 

• Dodržovat schválené provozní řády. 
• Při zimní údržbě areálových komunikací a manipulačních ploch nepoužívat chemický 

posyp. 
• Noční osvětlení parkoviště je nutné navrhnout a provozovat tak, aby nebylo 

osvětlováno širší okolí a minimalizovalo se tak světelné znečištění. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru 
za dostatečné a jejich znění přebírám do  návrhu stanoviska. 

 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů  

Údaje o stavu životního prostředí v dané lokalitě použité v dokumentaci byly získány 
z literárních rešerší, jednáním s dotčenými orgány a organizacemi, terénním průzkumem. 
Výpočet rozptylové studie byl realizován pomocí software SYMOS´97 – verze 2006. 
K výpočtům v akustické studii byl použit programový produkt CadnaA, verze 4.2. 

Hodnocení vlivů dopadu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel bylo 
v předkládané dokumentaci EIA provedeno na základě podkladů od investora, terénního 
průzkumu, územně plánovacích dokumentů a podkladů, jednání s dotčenými orgány 
a organizacemi, odborně zpracovaných studií. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Dokumentace EIA byla zpracována na základě vypracovaných technických podkladů 
– dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Z této skutečnosti pak plynou 
nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při jejím zpracování vyskytly. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám 
k němu připomínky. 

 

Část E Porovnání variant řešení záměru 

Předkládaný záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ je z hlediska 
technického řešení posuzován v jedné variantě, která vychází z návrhu Ing Ondřeje 
Nesměráka (osoba oprávněná k architektonické a inženýrské činnosti a souvisejícímu 
technické poradenství). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám 
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné 
konstatovat, že závěry autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých 
částech dokumentace správné a realizace ve zvolené variantě je jediná možná, vzhledem 
k tomu, že uvnitř areálu nemocnice není parkování možné a parkování ve vzdálenější poloze 
od areálu by vzhledem k účelu parkoviště rovněž postrádalo smysl. 

 

Část F Závěr 

Posuzovaný záměr Novostavba parkoviště Beroun lze při respektování navrhovaných 
opatření doporučit k realizaci. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku 
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace. 
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska. 

 

Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Tato část dokumentace podává základní informace o záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým 
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu 
připomínky. 
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Část H Přílohy 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace. 

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění 

3. Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení 
 

TEXTOVÉ PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 Akustická studie 
Příloha č. 2 Rozptylová studie 
Příloha č. 3 Vyhodnocení koeficientu propustnosti prostředí pro možnost vsakování 

srážkových vod z parkoviště  pro areál nemocnice Beroun 
Příloha č. 4 Výkresová dokumentace 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným přílohám, jejich množství, obsahu a řazení nemám připomínky.  
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

V dokumentaci autor hodnotí záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ 
v jedné variantě. 

Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že závěry 
autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých částech dokumentace 
správné a realizace ve zvolené variantě je jediná možná, vzhledem k tomu, že uvnitř areálu 
nemocnice není parkování možné a parkování ve vzdálenější poloze od areálu by vzhledem 
k účelu parkoviště rovněž postrádalo smysl. 
 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 

Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně 
omezen na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se 
jimi dokumentace oprávněně nezabývá. 
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III.  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
ROSTŘEDÍ 

 

Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru, 
kterým je novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun. Technické řešení záměru je pro 
potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno 
a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní 
prostředí z hlediska vlastního provozu záměru. Navržené technické řešení na daném stupni 
přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou 
identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu 
s ochranou životního prostředí. 

Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména hluk, emise), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do 
povrchových a podzemních vod. 

Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní 
řízení k povolení předmětného záměru. 

Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze 
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí 
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato 
opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků 
v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě. 
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IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH 
VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí byla navrhována v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejích přílohách. 
V kapitole D.IV. dokumentace jsou navržená opatření shrnuta a doplněna dalšími opatřeními, 
která by při jejich splnění měla vyloučit, snížit nebo kompenzovat očekávané nepříznivé vlivy 
stavby na přijatelnou míru. Navržená opatření jsou rozdělena na jednotlivé fáze projektových 
příprav, fáze výstavby a fázi provozu záměru parkoviště pro nemocnici Beroun. 

Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření 
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji. 

Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji opatření: 
– na ochranu obyvatelstva před veškerými nepříznivými vlivy záměru, zejména 

v období výstavby  
– na ochranu před hlukem,  
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,  
– na ochranu proti případné kontaminaci vod, půdy a horninového prostředí 

závadnými látkami,  
– na minimalizaci odpadů  
– na minimalizaci případných rizik havárií a nestandardních stavů  

Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – 
Krajský úřad Středočeského kraje, které je součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH 
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

 

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, předána následující vyjádření 
obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku): 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 27.6.2013, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1216285,002/13/PPA 

• Vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
26.6.2013, č.j.: 093176/2013/KUSK 

• Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 18.6.2013, čj. KHSSC 
25472/2013 

• Vyjádření MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 26.6.2013, 
čj. MBE/31777/2013/ŽP-Cir 

• Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.7.2013 

• Vyjádření města Beroun ze dne 2.7.2013 

 

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha 
 (č.j.: ČIŽP/41/IPP/1216285,002/13/PPA) 

Podstata vyjádření: 

A) Odpadové hospodářství: 
K předložené dokumentaci nemá ČIŽP z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění zásadní připomínky. 

B) Ochrana ovzduší: 
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky. 

C) Ochrana vod: 
ČIŽP nemá z hlediska ochrany vod k dokumentaci připomínky. 

D) Ochrana přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme k předložené dokumentaci připomínky. Inspekce upozorňuje, že 
u kácení dřevin je nezbytné dodržovat ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A a C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ad D) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínce vznesené 
v souvislosti s kácením dřevin je v dokumentaci vyhověno podmínkou, která je zpracovatelem 
posudku převzata do návrhu stanoviska. 

• Podat Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les příslušnému 
orgánu ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny a §8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Podaná žádost bude mít náležitosti odst. 3 
§8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 
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2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství 

 (č.j.: 093176/2013/KUSK) 

Podstata vyjádření: 
S realizací záměru lze souhlasit za předpokladu, že vzniklé odpady budou přednostně 

využívány a odstraňovány budou až v případě, že nebude reálná možnost jejich využití. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínce vznesené v souvislosti 
s odpady je v dokumentaci vyhověno podmínkou, která je zpracovatelem posudku převzata do 
návrhu stanoviska. 

• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění 
množství a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru 
pro shromažďování odpadů. Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, 
avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná 
doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

 

 

3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
 (č.j.: KHSSC 25472/2013) 

Podstata vyjádření: 

Orgán ochrany veřejného zdraví s předloženým záměrem souhlasí. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

4. Vyjádření Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí 
 (č.j.: MBE/31777/2013/ŽP-Cir) 

Podstata vyjádření: 

Odbor ŽP MěÚ Beroun sděluje, že nemá k dokumentaci námitek. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

5. Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.7.2013 

Podstata vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Novostavba parkoviště pro nemocnici 
Beroun“ bez připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu, ponecháno bez komentáře. 
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6. Vyjádření Města Beroun 
(čj. MBE/37830/2013/ÚPRR-Kol) 

Podstata vyjádření: 

Město Beroun nemá k předložené dokumentaci připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu, ponecháno bez komentáře. 
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
ZÁM ĚRU Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 

Posuzovaný záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ je navrhován 
v těsném sousedství areálu nemocnice, vzhledem k tomu, že ve vlastním areálu není 
parkování možné. Na základě těchto podmínek je zvoleno využití stávající neupravené 
plochy. Záměr byl předložen v jedné variantě, kterou dokumentace hodnotí jako 
realizovatelnou. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na 
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek, které by realizaci záměru 
vylučovaly. Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný 
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, 
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
Vlivy na hlukovou situaci spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím 
z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními budou 
minimalizovány. 

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci 
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu 
stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci 
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního 
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. 

Z výše zmíněných důvodů doporučuji p říslušnému úřadu vydat souhlasné 
stanovisko s realizací záměru ve variantě navržené v dokumentaci. 
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VII.  NÁVRH STANOVISKA 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Odbor životního prostředí a zemědělství 

 
 
 
  V Praze dne          2013 
  Č.j.:  

 
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIV Ů PROVEDENÍ ZÁM ĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění 
 

I. Identifika ční údaje 
 
Název záměru:  Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun 
 
Kapacita (rozsah) záměru: Po účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr 

charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 
 Parkovací plocha je dimenzována pro 200 parkovacích 

stání, z toho 12 PS je určeno pro imobilní osoby. Dále jsou 
vyhrazena tři místa pro osoby doprovázející dítě v kočárku 
a dvě místa vyhrazená pro parkování ženám. 

 
Umístění záměru:  kraj: Středočeský 
 okres: Beroun 

 obec: Beroun 
 kat. území: Beroun 

  
Obchodní firma oznamovatele: JESSENIA a.s. 
   
IČ oznamovatele: 267 520 51 
 
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Okruhová 1135/44 

 155 00 Praha 13 - Stodůlky 
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II.  Pr ůběh posuzování 
 
Zpracovatel dokumentace:  Ing. Libor Ládyš 
 EKOLA group, spol. s r.o. 
 Mistrovská 4 
 108 00 Praha 10 
 osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93 
 prodloužení autorizace č.j. 3032/ENV/11 
 
Datum předložení dokumentace: květen 2013 
 
Zpracovatel posudku: Ing. Radek Přílepek 
 Bydlinského 871 
 391 01  Sezimovo Ústí 
 rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 
 prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 
 
Datum předložení posudku: 8. srpna 2013 
 

Veřejné projednání: místo konání:    
 datum konání:  dne      2013 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
pro záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ bylo zpracováno Ing. Liborem 
Ládyšem, EKOLA group, spol. s r.o. v říjnu 2012. 

• Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 21. 11. 2012. 

• Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem 
Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 17.12. 2012. 
V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství uvedl, že na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Středočeský kraj jako příslušný 
orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici 
Beroun“ bude posuzován podle zákona. 

• Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Liborem Ládyšem, 
EKOLA group, spol. s r.o. v květnu 2013. 

• Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 29.5.2013. 

• Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, životního 
prostředí a zemědělství ze dne 3.7.2013 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení 
autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011. 

• Posudek předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, 
a zemědělství dne 8.8.2013. 
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• Závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 
ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek 
uvedených v tomto stanovisku. 

• Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání 

• Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR 
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Vlivy záměru „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ na životní prostředí byly 
posouzeny ze všech podstatných hledisek. 

 
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

1.  Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 27.6.2013, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1216285,002/13/PPA 

2.  Vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
26.6.2013, č.j.: 093176/2013/KUSK 

3.  Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 18.6.2013, čj. KHSSC 
25472/2013 

4.  Vyjádření MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 26.6.2013, 
čj. MBE/31777/2013/ŽP-Cir 

5.  Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.7.2013 

6.  Vyjádření města Beroun ze dne 2.7.2013 

 
III.  Hodnocení záměru 
 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti: 

Posuzovaný záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ je navrhován 
v těsném sousedství areálu nemocnice, vzhledem k tomu, že ve vlastním areálu není 
parkování možné. Na základě těchto podmínek je zvoleno využití stávající neupravené 
plochy. Záměr byl předložen v jedné variantě, kterou dokumentace hodnotí jako 
realizovatelnou. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na 
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek, které by realizaci záměru 
vylučovaly. Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný 
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, 
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
Vlivy na hlukovou situaci spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím 
z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními budou 
minimalizovány. 
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Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci 
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu 
stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci 
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního 
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. 

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí  

Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru, 
kterým je novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun. Technické řešení záměru je pro 
potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno 
a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní 
prostředí z hlediska vlastního provozu záměru. Navržené technické řešení na daném stupni 
přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou 
identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu 
s ochranou životního prostředí. 

Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména hluk, emise), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do 
povrchových a podzemních vod. 

Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní 
řízení k povolení předmětného záměru. 

Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze 
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí 
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato 
opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků 
v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě. 

 
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 
na životní prostředí: 

Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na 
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životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností 
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí. 

 

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí: 

V dokumentaci autor hodnotí záměr „Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun“ 
v jedné variantě. 

Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že závěry 
autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých částech dokumentace 
správné a realizace ve zvolené variantě je jediná možná, vzhledem k tomu, že uvnitř areálu 
nemocnice není parkování možné a parkování ve vzdálenější poloze od areálu by vzhledem 
k účelu parkoviště rovněž postrádalo smysl. 
 
Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření 
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků. Veřejnost se k dokumentaci záměru nevyjádřila. 
 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve 
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

 Bude doplněno na základě obdržených vyjádření. 

Stanovisko: 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě 
oznámení, dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených 
orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků 
veřejného projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
podle §10 odst. 3 zákona 

 

S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O 
 

k záměru stavby 

 

Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun 

 

ve variantě navržené oznamovatelem 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
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v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 
 
Podmínky souhlasného stanoviska: 
FÁZE PROJEKTOVÝCH PŘÍPRAV 

 
• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby byly v co nejmenší míře 

narušeny faktory pohody obyvatelstva. 
• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů 

ze stavby a pohyb vozidel a stavební techniky. 
• V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné 

zásady organizace výstavby (ZOV); především minimalizovat staveništní dopravu 
a strojní nasazení s ohledem na chráněnou obytnou zástavbu. 

• Trasy obslužné dopravy záměru budou upraveny ve smluvních podmínkách tak, aby 
byly směrovány nejkratší trasou na dálnici D5. 

• Pro případ úniku ropných látek před započetím výstavby zpracovat havarijní plán, 
který bude předložen k posouzení vodohospodářskému orgánu. 

• Odvod vod z parkovišť a zásobovací plochy vést přes odlučovač ropných látek. 
• Návrh odlučovače ropných látek je nutno předložit ke schválení na České inspekci 

životního prostředí. 
• V dalších fázích projektové dokumentace vytipovat vhodná místa odstranění 

vzniklých odpadů, eventuelně lokalizovat skládky nebezpečného odpadu. 
• K trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je nutný souhlas 

příslušného orgánu státní správy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném 
znění. 

• Nakládání s ornicí podřídit požadavkům příslušnému orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

• Neskladovat skrývanou ornici a podorničí v blízkosti vodních toků, aby nedocházelo 
k jejich zanášení a ničení bioty. 

• Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku postupovat v souladu s ustanovením 
§ 10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev 
půdy před jejich znehodnocením a ztrátami. 

• Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití 
realizovat v souladu se schváleným plánem. 

•  Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na inženýrských sítích. 
• Pro kácení dvou jedinců javoru babyky (Acer campestre) z aleje u ulice Profesora 

Veselého je třeba získat povolení ke kácení od majitele, v tomto případě města 
Beroun. 

• Podat Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les příslušnému orgánu 
ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a §8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Podaná žádost bude mít náležitosti odst. 3 §8 vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění 

• V rámci plánovaných sadových úprav doplnit náhradní výstavbu. 
• Při návrhu vegetačních úprav využít geograficky původní druhy dřevin s tím, aby byly 

využity i zapěstované vzrostlé dřeviny a rychle rostoucí dřeviny 
• Pro osvětlení areálu navrhnout pouze takové typy svítidel, které nevyzařují přímé 

světlo do okolní krajiny, tj. osvětlují pouze prostor pod sebou. 
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• Pro dimenzování dešťové kanalizace doporučuji vycházet z reálných hodnot 
přívalových dešťů pozorovaných v nedaleké obci Tetín ve dnech 2.8.2009 a 20.7.2011 
(vlastní pozorování  spojené s měřením pana Šebka z Tetína). V době přívalových 
dešťů o délce trvání dvaceti minut spadlo 31,0 mm (srpen 2009) a 37,5 mm (červenec 
2011) atmosférických srážek. 

• Vsakovací objekt zaústit do vrstev jemnozrných písků se slabou jílovitou příměsí 
v hloubce okolo 4 m pod stávajícím terénem. 

 
 
FÁZE VÝSTAVBY 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů 
ze stavby a pohyb vozidel a stavební techniky a aby byl prováděn v maximální míře 
pouze na staveništi. 

• Na základě výsledků akustické studie je doporučeno: 
- V noční době nesmí probíhat stavební práce. 
- V noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště. 
- Stavební práce probíhající o víkendu a během státních svátků doporučujeme provádět 
pouze od 8:00 do 19:00. Během těchto dní pracovního klidu by měli být prováděny pouze 
méně hlučné činnosti. 
- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout 
motor. 
- Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem 
jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu 
a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se 
takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou by 
se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 
 

• Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů 
vozidel a stavební techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu 
a pravidelnými kontrolami. 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. 
V případě, že přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel 
stavby jejich řádné očištění. 

• Zakrytovat nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou. 
• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi. 
• V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění 

uskladněné zeminy, plochy staveniště a zkrápění příjezdových cest. 
• Z důvodů vyloučení rizika možného znečištění půd a podzemních vod úkapy ropných 

látek je nutné kontrolovat pravidelně stav dopravních a stavebních mechanizmů při 
výstavbě areálu. 

• Při výstavbě postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění horninového prostředí. 
• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných 

látek z dopravních prostředků. 
• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 

zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících 
prováděcích předpisů. 

• Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených 
z hlediska ochrany půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum. 

• Místo maziv a paliv ropného původu doporučujeme používat snáze odbouratelné 
ekvivalentní bioprodukty. 
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• V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů. 
• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění 

množství a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro 
shromažďování odpadů. Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za 
předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) 
negativních vlivů spojených s touto činností. 

• Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou 
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 
• S vytěženou zeminou, která nebude využita na zpětné zásypy a terénní úpravy je nutné 

nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. 
• V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci 

životního prostředí. 
• V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou 

mechanizací (oplocení, bednění kmene apod.). 
• V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit 

jejich ochranu a další postup (záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany 
přírody. 

• Již v průběhu vegetačních úprav a především pak po jejich ukončení sledovat 
a zabraňovat případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin. 

• Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení 
výstavby uvede komunikace do původního stavu. 

• Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, poučit 
příslušné osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event. 
archeologickým nálezům a popřípadě umožnit záchranný archeologický průzkum. 

 

 
FÁZE PROVOZU 

• K omezování emisí tuhých znečišťujících látek, resp. částic frakce PM10, v rámci 
povrchové prašnosti, provádět úklid a čištění plochy parkoviště a plochy pro 
zásobování. 

• V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce 
a s kontaminovanou zeminou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a souvisejících prováděcích předpisů. 

• Provoz odlučovače ropných látek bude řízen provozním řádem, který bude předložen 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

• Provádět pravidelnou kontrolu účinnosti a funkčnosti odlučovačů ropných látek na 
parkovací ploše. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných 
látek z dopravních prostředků. 

• Odstranění odpadů musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se 
schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

• Zajistit komplexní údržbu a výsadbu areálové zeleně, a popřípadě i její obnovu tak, 
aby byla zachována její funkčnost. 

• Dodržovat schválené provozní řády. 
• Při zimní údržbě areálových komunikací a manipulačních ploch nepoužívat chemický 

posyp. 
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• Noční osvětlení parkoviště je nutné navrhnout a provozovat tak, aby nebylo 
osvětlováno širší okolí a minimalizovalo se tak světelné znečištění. 

 
 
 

 
 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 
 vedoucí odboru životního prostředí 

  a zemědělství 
 Krajského úřadu Středočeského kraje 
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Přílohy: 
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci)  
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