
 Zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova  
konaného  dne 05.10.2021 od 10.00 hod. na kbelském hřbitově 

 
Přítomni:   
Předseda: JUDr. Josef Nykles 
Členové: Bc. Blanka Pokorná, Ing. Ivana Peterková, Mgr. Radek Čermák, Monika Havelková, 
Hana Růžková, Eva Krupičková, Ing. Zdeněk Illa, Tomáš Buršík 
Omluveni: Vladimír Bílek 
 
Jednání komise se konalo na kbelském hřbitově, kdy bylo projednáváno: 
Povrch hlavní cesty – nutné vybrat povrch, který vsakuje vodu a nevadí mu narušení kořeny. 

 
Rozlučková síň – komise souhlasí se zhotovením síně tak, jak je zpracována v Architektonické 
studii úprav kbelského hřbitova – leden 2021. 
 
Kolumbária při rozlučkové síni – komise souhlasí se zhotovením kolumbárií tak, jak jsou 
zpracována v Architektonické studii úprav kbelského hřbitova – leden 2021. 

 
Zhotovení nových cest ve stávající části hřbitova tj. cesty mezi nově vznikajícími urnovými 
hroby, které budou zakončeny kolmou cestou navazující na cestu ke kříži. Zároveň zhotovení 
nové užší cesty, která povede napříč uvedeným prostorem přes stávající hrobovou část 
hřbitova k hlavní cestě.  Cesty budou široké 170 cm, prostor mezi dvěma urnovými hroby 
v jejich zadní části o šířce 70 cm, kdy tento prostor bude vyplněn zelení. 
 
Hřbitovní zeď – dle sdělení Ing. Peterkové je nutné opravit jižní zeď hřbitova, která je nyní 
v dezolátním stavu. Vzhledem k tomu, že v části jižní zdi jsou vestavěna kolumbární okénka, 
bude nová zeď zhotovena až od části, kde navazují urnové hroby. Komise se shodla, že jižní 
zeď bude vybudována z bezúdržbového materiálu, nejlépe z kb bloku.  
 
Komise v rámci rekonstrukce hřbitova prioritně požaduje: 

1) Zhotovení rozlučkové síně v nové části hřbitova a zhotovení bloku kolumbárií 
přiléhajícího k rozlučkové síni, a to vč. cestiček a laviček. 
 

2) Rekonstrukci hlavní přístupové cesty. 
 

3) Zhotovení mlatových cestiček mezi nově vznikajícími hrobovými místy ve stávající části 
hřbitova tak, aby byl uvedený prostor systematicky rozdělen na sektory. Následně 
zhotovit mlatové cesty ve stávající hrobové části hřbitova. 
 

4) Zhotovení nové jižní zdi hřbitova v úseku od kolumbárních okének vestavěných do zdi 
až do jejího současné zakončení. 
 

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


