
 Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova  
konaného  dne 26.10.2021 od 14.30 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, Vladimír Bílek 
Hosté: Michal Marel, Ing. Jan Pustějovský 
 
 
 

1) Jednání se zástupcem z MHMP  
- Komise se sešla na kbelském hřbitově za účelem schůzky s radní MHMP, Mgr. Milenou 

Johnovou, dne 26.10.2021 od 14.00 hod., a to ve věci žádosti o přidělení investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP ve výši 6 mil. Kč na rekonstrukci 
kbelského hřbitova, kterou si MČ Praha 19 podala dne 18.2.2020. Vzhledem k pracovní 
vytíženosti radní Johnové se jednání zúčastnil předseda Výboru pro územní rozvoj, 
územní plán a památkovou péči ZHMP, Petr Zeman. Předseda výboru sdělil, že na 
MHMP byly doručeny žádosti o dotaci v souvislosti s rekonstrukcí hřbitova od tří 
městských částí, které nyní navštěvují, zjišťují stav hřbitovů a potřebnost dotace. 
Výsledek zjištění předají radní Johnové, která rozhodne o výši dotace pro žádající 
městské části. 
 

- Místostarostové (I. Šestáková, Ing. Olmr) a p. tajemník pohovořili o celkovém záměru 
rekonstrukce hřbitova, prioritách zamýšlené rekonstrukce a o dvou oboustranných 
kolumbárních blocích zhotovených v květnu 2021, kterými se tak kapacita okének 
navýšila o 60 ks a pokryla tak jejich kritický nedostatek. 

 
- Ing. Jan Pustějovský, autor Architektonické studie úprav kbelského hřbitova, představil 

p. Zemanovi vizualizaci záměru rekonstrukce hřbitova. 
 

- Předseda VÚRM si prohlédl prostory hřbitova, a to s kladným hodnocením. V závěru 
jednání sdělil, že MČ Praha 19 již nyní naplňuje koncept manuálu „Pražské hřbitovy“, 
na jehož tvorbě se i on sám podílel. Přidělení dotace MČ Praha 19 doporučí radnímu 
Vyhnánkovi, který následně předloží radní HMP, Mgr. Mileně Johnové, k dalšímu 
zpracování. 

Komise: 
      kladně hodnotí jednání s předsedou Výboru pro územní rozvoj, územní plán a    
      památkovou péči ZHMP, Petrem Zemanem. 
 

2) Úprava rozptylové loučky 
- Vedoucí OŽPD informovala - z důvodu poničení buxusů škůdci, byly buxusy odstraněny 

a nahrazeny kultivarem tisu, jehož výška vzrůstu je max. 40 cm a není u nich potřeba 
zástřih. 

Komise: 
kladně hodnotí výsadbu kultivaru tisu. 



3) Doplnění pietní tabule u rozptylové loučky 
- Referentka EO informovala o zaplnění pietních tabulí k umístění štítků se jmény 

zemřelých, které byly na loučce rozptýleny, a z tohoto důvodu požaduje doplnění 1 
pietní tabule. 

Komise: 
souhlasí s doplněním 1 pietní tabule, která bude stejného rázu a rozměrů jako tabule 
stávající. 
 

4) Aktualizace informačních nástěnek  
Komise: 
ukládá p. Marelovi aktualizovat informační nástěnky umístěné při vstupu na hřbitov tj. 
vyvěsit: 
- Fotodokumentace k rekonstrukci „márnice“ na toalety 
- Vizualizace rozlučkové síně a vstupu na hřbitov dle architektonické studie 
- Hřbitovní řád 
- Aktualizovaný ceník služeb – hrobová místa 
- Fotodokumentace nově vzniklých kolumbárních bloků 

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


