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Program

1. Zahájení

2. Aktuální informace k projektu

3. Informace k průběhu VZ TDS a  VZ GDS

4. Očekávané kroky a milníky projektu

5. Různé
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1) Zahájení

- Prezence a usnášeníschopnost

- Schválení zápisu minulého jednání ŘV

- Schválení programu
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2) Aktuální informace k projektu

Projektování stavby

- 11. 11. 2021 odevzdal tým projektanta elektronickou verzi čistopisu 
DPS pro účely vyhlášení VZ GDS.

- Po formální stránce, ve vztahu k rozsahu, byla DPS shledána jako 
úplná, úplná věcná kontrola nebyla do 18. 11. 2021 z časových 
důvodů reálná.

- KNL upozornila zhotovitele připomínky v soupisu prací a plánu 
organizace výstavby (POV), které nebyly ke dni odevzdání čistopisu 
DPS zapracovány.

- Termín pro dodání opraveného čistopisu soupisu prací a POV je 15. 
12. 2021.
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2) Aktuální informace k projektu

Inženýrská činnost 

- Probíhá kontrola platností stanovisek dotčených osob z územního i 
stavebního řízení.

- Zahájeny činnosti pro případné povolení k trhacím pracím (úvodní 
studie a návrh pasportizace okolních budov).   

Realizace

- Byla dokončena vlastní přeložka trafostanice (TS) v ulici Jablonecká 
(ČEZ Distribuce). Demolice původní TS proběhne v lednu 2022. 

Výdaje

- Uskutečněné výdaje projektu za rok 2021 (k 31. 10.) – 20 962 
374,00 Kč (bez DPH).

- Celkové výdaje od zahájení projektu – 94 639 912,74 Kč (bez DPH).
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3) Aktuální informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS

VZ TDS 

- Ve lhůtě (25. 10.) podáno 5 žádostí o účast (kvalifikační část VZ).

- 10. 11. 2021 úvodní jednání hodnotitelské komise s posouzením 
kvalifikace uchazečů a odesláním výzev k objasnění všem pěti 
uchazečům.

- 2. 12. 2021 druhé jednání HK s předpokladem uzavření kvalifikační 
části a výzvy k předložení tzv. předběžných nabídek. 

- Předpokládaný průběh VZ TDS: 

• Vyhodnocení předběžných nabídek (bodové hodnocení) – únor 2022

• Vyhodnocení finálních nabídek (cena) – březen 2022

• Oznámení o výběru – duben 2022

• Uzavření smlouvy – květen 2022
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3) Aktuální informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS

VZ GDS 

- 18. 11. 2021 – vyhlášení VZ s lhůtou pro podání nabídek do 18. 1. 
2022.

- Vzhledem k očekávaným úpravám soupisu prací a POV se 
předpokládá uveřejnění tzv. dodatečné informace v rámci VZ GDS s 
přiměřenou úpravou lhůty pro podání nabídek. Předpokládaný 
termín zveřejnění dodatečné informace do konce roku. 

- 17. 12. 2021 – prohlídka místa plnění.

- Složení hodnotící komise za KNL:

1. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs; náhradník Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

2. Ing. Petr Šmakal; náhradník Ing. Jan Rais, MBA

- Potřeba nominace a schválení členů a náhradníků Hodnotitelské 
komise VZ GDS za akcionáře! 
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4) Očekávané kroky a milníky projektu:

• Vyhlášení VZ TDS (technický dozor) 16. září 2021

• Dokončení DPS 10. listopad 2021

• Vyhlášení VZ GDS (zhotovitel stavby) 18. listopad 2021

• Výběr TDS květen 2022

• Výběr GDS 2. Q  2022

• Zahájení stavby 2. Q 2022

• Převzetí stavby parkovacího domu 4. Q 2023 

• Převzetí stavby CUM 3. Q 2025
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Děkujeme za pozornost
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ZÁPIS Z PORADY  

 

 Název 
zápisu: 

Řídící výbor modernizace KNL 

Datum 
jednání: 

6. 12. 2021 13:00 – 13:45  
Místo 

jednání: 
KNL 

Přítomni: 
 
 
 
 
 
 
 

Omluveni:  
 
 

Hosté: 

Ing. J. Zámečník (zástupce akcionářů, SML), 
prof. Z. Kůs (člen představenstva KNL, Př. ŘV),  
Ing. M. Trpišovský (člen představenstva KNL), 
MUDr. R. Polášek (člen kolegia primářů, KNL) 
MUDr. J. Šrám (člen kolegia primářů, KNL),  
prof. P. Moos (vedoucí projektu, KNL),  
Ing. Šmakal (hlavní inženýr projektu, KNL) - distančně 
 
Bc. M. Půta (zástupce akcionářů, LK), 
Ing. T. Hocke (zástupce akcionářů, MT), 
 
Mgr. J. Chýle (vedoucí odboru kancelář hejtmana LK) 
Bc. Černý (manažer projektu, KNL, tajemník ŘV) 

  

 
Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 7 členů bylo jednání ŘV usnášeníschopné 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Aktuální informace k projektu  
3. Informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS 
4. Očekávané kroky a milníky projektu 
5. Různé 

 
1. Zahájení: 

Předseda ŘV prof. Z. Kůs přivítal zúčastněné a zahájil jednání.  
Vyzval členy ŘV k připomínkám k zápisu z minulého jednání.  
Vyzval přítomné k připomínkám k programu jednání. 
Následně předal slovo prof. P. Moosovi k prezentaci.   
 
Usnesení: ŘV schvaluje zápis z jednání ŘV 1. 11. 2021 bez připomínek. 

ŘV schvaluje program jednání 6. 12. 2021 bez připomínek. 
 

2. Aktuální informace k projektu: 
Prof. P. Moos prostřednictvím podkladové prezentace informoval o stavu projektování. Uvedl, že 11. 11. 
2021 odevzdal zhotovitel PD el. verzi čistopisu DPS pro účely vyhlášení VZ GDS. Z časových důvodů 
proběhla kontrola úplnosti dokumentace. Při kontrole zjištěné některé nezapracované připomínky KNL 
z předešlé kontroly PD. Termín dodání čistopisu je 15. 12. 2021. 
Informoval o interní kontrole platnosti stanovisek dotčených osob a zahájení příprav k případnému 
povolení k trhacím pracím.  
Byla dokončena vlastní přeložka trafostanice (TS) v ulici Jablonecká (ČEZ Distribuce). Demolice 
původní TS proběhne v lednu 2022. 
Následně doplnil informace o aktuální stav výdajů projektu celkem a za rok 2021 (k 31. 10. 2021). 
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Ing. P. Šmakal doplnil informaci k trhacím pracím, že tyto nebyly zhotovitelem PD zamýšleny kvůli 
možným vlivům na okolní budovy. Dle informací poptaného experta je možné těmto rizikům předcházet 
realizací trhacích prací formou tzv. mikro odstřelů. Jejich použitím se snižuje časová náročnost i prašnost 
a hlučnost při dobývání zeminy v porovnání s užitím těžké techniky.  
 
 
Usnesení: ŘV bere na vědomí aktuální stav projektu. 
   
 

3. Informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS 
 
VZ TDS 

Prof. P. Moos prezentoval stav průběhu VZ TDS. Oznámil, že KNL obdržela 5 žádostí o účast. Doposud 
proběhly 2 jednání hodnotitelské komise a byla dokončena kontrola kvalifikačních předpokladů. 
Vzhledem k neukončenému VZ jsou detailní informace zatím důvěrné. Předpokládá se, že k hodnocení 
kvality nabídek dojde v únoru 2022 a k finálnímu výběru dodavatele TDS v dubnu 2022. Podpis smlouvy 
se předpokládá v květnu 2022. 
  
 VZ GDS 
Zakázka na výběr generálního dodavatele stavby byla vyhlášena 18. 11. 2021.  
17. 12. 2021 je naplánována prohlídka místa plnění, kdy budou mít uchazeči možnost prohlédnout si 
dotčené území pro realizaci, včetně podzemních prostor a budov určených k demolici. 
Prof. P. Moos upozornil, že můžeme očekávat dotazy uchazečů k zveřejněné dokumentaci VZ s tím, že 
budou-li dotazy relevantní, bude se adekvátně prodlužovat lhůta pro předložení nabídek.  
Dále informoval o plánu realizovat k příležitosti zahájení VZ tiskovou konferenci společně se zástupci 
LK. TK se uskuteční 7. 12. Odpoledne v areálu nemocnice. Počítá se s účastí pana hejtmana LK M. Půty, 
zdravotního rady LK p. V. Richtera a gen. ředitele KNL MUDr. R. Lukáše.  
 
Prof. Z. Kůs doplnil, že ze strany dozorčí rady bude nutné schválit nominanty hodnotitelské komise z řad 
zástupců akcionářů. KNL své členy a náhradníky HK již schválila.   
 
Ing. M. Trpišovský doplnil informaci k VZ GDS, týkající se případného prodlužovaní lhůty pro 
předkládání nabídek. Uvedl, že je naprosto běžné, že v rámci VZ přijde dotaz nebo připomínka, jejíž 
vypořádání má za následek nutnost prodloužit celou lhůtu. Z tohoto důvodu KNL po dohodě 
s administrátorem zvolila lhůtu 60 dní a nikoliv delší, aby případné prodlužování celé lhůty bylo co 
nejkratší.   
 
Usnesení: ŘV bere na vědomí stav a průběh VZ TDS a VZ GDS. 

 
   

4. Očekávané kroky a milníky 
Prof. P. Moos prezentoval očekávané termíny projektu. 
 
Usnesení: ŘV bere na vědomí předpokládané termíny projektu.  
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5. Různé 
 
Prof. P. Moos informoval o zahájení komunikace se zástupci DPMLJ o možnosti zavést autobusovou 
dopravu k areálu nemocnice již během realizace projektu. Z jednání vyplynula potřeba, aby tento 
požadavek na zavedení MHD k areálu oficiálně vyjádřilo statutární město Liberec.  
Následně požádal o spolupráci přítomného p. primátora J. Zámečníka s tím, že KNL osloví v této 
záležitosti SML formou dopisu. 
 
MUDr. R. Polášek upozornil, že KNL poskytuje centrovou péči pro obyvatele celého kraje a transport 
prostřednictvím MHD by se neměl soustředit pouze na trasu Fügnerova – KNL a zpět, ale snažit se 
vyřešit dopravu i mimoměstských klientů nemocnice. 
 
Ing. J. Zámečník reagoval, že si je vědom plánu zavést MHD do areálu po kolaudaci CUM.  Co se týká 
zastávky přímo na Husově ulici, město se snažilo toto řešit již dříve, nicméně vždy narazilo na technické 
překážky, které tomu bránily. Každopádně by se jednalo o akci se stavebním povolením s nutností 
překládky veřejného chodníku, přes který autobus MHD nesmí jezdit. Zavedení MHD proto vidí jako 
problematické. 
 
Prof. Z. Kůs shrnul téma MHD s tím, že v tuto chvíli je potřeba nalézt místo u areálu KNL, kde by mohl 
zastavit autobus MHD, případně záchytné parkoviště pro pacienty, odkud by MHD následně klienty do 
areálu dopravila. 
 
Prof. P. Moos zopakoval nutnost koordinovat realizaci CUM s dalšími většími stavbami ve městě jako je 
plánovaná rekonstrukce liberecké přehrady, či rekonstrukce Jablonecké ulice a Šaldova náměstí.   
 
Prof. Z. Kůs následně poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 
 
Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v pondělí 10. 1. 2022 v 13:00 
hod. v budově Q Krajské nemocnice Liberec – 6. patro, velká zasedací místnost.  
 
Zapsal: Lukáš Černý 
 
Schválil: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs    


