
 Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova  
konaného  dne 16.7.2020 od 10.00 hod.  

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

Komise na svém 4. zasedání projednala: 
1) Detailní řešení doplnění dosavadních kolumbárních okének ve stávající části 

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

kolumbárních okének 
3) Požadavky komise - úkoly 

 
 
1) Detailní řešení doplnění dosavadních kolumbárních okének ve stávající části hřbitova 

Ing. Peterková předložila dle požadavku komise z minulého jednání původní plány 
hřbitova, kdy prvotní výkres je z r. 1947, dále nákres hřbitova se vsypovou loučkou z r. 
1998, následuje plán z r. 2020, ve kterém je zakreslen rozvod vody a elektřiny, jehož 
zpracovatelem byla společnost EKIS s.r.o. ale k současnému stavu hřbitova plány 
nalezeny nebyly. 
 
Komise se detailně zabývala doplněním kolumbária ve stávající části hřbitova tj. vlevo od 
vstupu s tím, že komise souhlasí s následujícím: 
- zeď s kolumbárními okénky umístit na zelený pás v levé části prostoru, a to při 

zachování živého plotu oddělujícího tuto část hřbitova určenou pro kolumbária, 
- zeď bude obsahovat 30 – 40 okének a bude jednostranná, 
- okénka kolumbária budou všechna o stejném rozměru (např. společnost ANTICO – 

Pavel Kutil, Žatec) 
- dolní odskočený sokl do výšky 15 cm, 
- schůdek v dolní části zdi vybudovat tak, aby okénka nad ním byla ve výšce 35 cm 

s hloubkou 20 cm, 
- horní sokl zdi vybudovat jako stříšku, a to max. do výšky 10 cm, 

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

kolumbárních okének 
Ing. Pustějovský byl seznámen s požadavky komise k I. etapě výstavby části hřbitova tj.: 
- 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, případně sdělení jaké jsou možnosti okének a způsob jejich 
instalace 

 
Dále komise stanovila další postup pro výstavbu I. etapy části hřbitova tj. zajištění: 
- architektonické studie, 
- dokumentace pro stavbu a 
- sestavení položkového rozpočtu 
 

 
3) Požadavky komise – úkoly 

 
p. Bílek – zajistit u společnosti UNITRADE původní projekt stávajícího kolumbária, 
případně získat kontakt na dodavatele. Poptat univerzální velikost rámečku. 
 
Ing. Peterková a Bc. Pokorná – změřit prostor pro doplněnou kolumbární zeď a následně 
stanovit počet okének tj. 30 či 40. 
 

 
Příští jednání komise bude operativně svoláno. 
 
Zapsala: H. Růžková 


