
 Zápis ze 3. jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova  
konaného  dne 2.7.2020 od 10.00 hod.  

 
Přítomni:   
Předseda: JUDr. Josef Nykles 
Členové: Ing. Zdeněk Illa, Bc. Blanka Pokorná, Ing. Ivana Peterková, Monika Havelková, Hana 
Růžková, Tomáš Buršík, Mgr. Radek Čermák 
Hosté: Ivana Šestáková 
 

Komise na svém 3. zasedání projednala: 
1) I. etapa výstavby části hřbitova tj. rozlučkový altán a k němu náležící soubor 

kolumbárních okének 
2) Doplnění dosavadních kolumbárních okének ve stávající části hřbitova 

 
 
1) I. etapa výstavby části hřbitova tj. rozlučkový altán a k němu náležící soubor 

kolumbárních okének 
Komise po seznámení se s architektonickou studií úpravy hřbitova Kbely vyhotovenou 
Ing. Pustějovským:  
souhlasí se zahájením I. etapy výstavby kbelského hřbitova tj. rozlučkového altánu a 
k němu přilehlého souboru kolumbárních okének vč. chodníků a laviček, kdy komise 
vybrala kolumbária dle vizualizace str. 11 s tím, že by kolumbária měla být odlehčeného 
charakteru, kterého by se docílilo snížením spodního rantlu kolumbária o 15 cm tak, aby 
se při otevírání okének spodní řády nepoškodila výzdoba na něm položená, a též snížení 
robustního horního rantlu kolumbárií a zároveň zúžení jeho boků, k výstavbě použít 
pohledový beton, 
požaduje po Ing. Pustějovském: 
- vytvoření detailní vizualizace rozlučkového altánu, 
- vytvoření vizualizace upraveného tvaru kolumbária dle výše uvedeného, 
- sestavení položkového rozpočtu pro stavbu rozlučkového altánu, 
- stanovení položkového rozpočtu pro výstavbu souboru kolumbárií vč. chodníků a 

laviček, 
- soubor kolumbárií bude obsahovat 2 typy okének o stejné velikosti tj. jeden typ 

s proskleným okénkem a druhý typ s plnou deskou, 
- stanovení vnitřního a vnějšího rozměru okének, nejlépe pro použití rámečku o 

univerzální velikosti neboli UNIMO, případně sdělení jaké jsou možnosti okének a 
způsob jejich instalace 

 
2) Doplnění dosavadních kolumbárních okének ve stávající části hřbitova 

Vzhledem k již kritickému nedostatku kolumbárních okének a narůstající poptávce po 
nich, komise 
rozhodla o doplnění dosavadních kolumbárií ve stávající části hřbitova, umístěné vlevo 
od vstupu do prostoru hřbitova. Kolumbária budou vybudovaná z prefabrikátu, tak jako 
stávající. 
 

Příští jednání komise se bude konat dne 16.7.2020 od 10.00 hod. v kanceláři p. tajemníka. 
Zapsala: H. Růžková 


