Zápis č. 19
z jednání Rady architektů města Liberce
konaného dne 17. 9. 2019

Přítomni

Ing. arch. Josef Smutný, Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková,

členové:

M.A. Martin Kloda

Přítomni
ostatní:

Omluveni:

Program

•

Úvod - zahájení

jednání:

•

Projednávané body:
1) 13:30 Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s.
2) 15:00 Rekonstrukce Malého divadla
3) 15:40 administrativa, vyhodnocení projektů

Předmět

Úvod –

jednání:

Projednávané body:

1) MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC A.S.
RA dne posoudila návrh projektu ve fázi DUR s ohledem na urbanistické řešení lokality, vztah
k veřejnému prostoru a návaznosti na městskou infrastrukturu. RA zajímal vztah k městu a
návaznost hraničních objektů a ploch, doprava (příjezd vozů RZS a příjem akutních případů,
přístupnost z MHD a prostupnost lokality, příjezd uživatelů automobilem), vnitřní řešení. RA
se nevyjadřovala k architektuře objektů, velikost projektu neumožnila kompletní prezentaci
a reakci RA. Projekt koordinuje po dohodě s generálním projektantem CUM KN
Liberec odbor KAM Liberec - přípravu úprav nejbližšího území, které bude přímo ovlivněno
výstavbou a bude přímo ovlivňovat samotné fungování CUM KN Liberec, bude za město
Liberec koncepčně připravovat KAM Liberec. RA doporučuje zároveň městu, aby ve
spolupráci s KNL nechalo v rámci záměru souběžně připravit a zpracovat koncepci úpravy

veřejných prostranství celého areálu nemocnice v souvislosti se změnou vztahů v území po
realizací záměru.
RA po projednání dne 4.6.2019 a 13.8.2019, kdy byly postupně klíčové otázky zodpovězeny,
souhlasí s koncepcí navrženého řešení.

RA souhlasí s předloženým návrhem s připomínkami dle doporučení
Pro – proti – zdržel se 4 – 0 – 0

2) REKONSTRUKCE MALÉHO DIVADLA –
Prezentace navrženého postupu na žádost zpracovatele - stavební povolení na zateplení.
RA souhlasí s navrženým řešením, doporučuje věnovat zvýšenou pozornost výběru materiálů.
Dále doporučuje prověřit vhodnost navrácení původního vzhledu východní fasády objektu B
včetně původní barevnosti, reliéfu fasády a proporcí a vzhledu oken na základě prostudování
historických podkladů.

RA souhlasí s předloženým návrhem
Pro – proti – zdržel se 4 – 0 – 0

Termín dalšího jednání RA:
25. 10. 2019 (pátek)

V Liberci dne:

17. 9. 2019

Zapsal:

Bc. Anna Stanislavová

Ověřil:

Ing. arch. Josef Smutný, předseda

