
Souhrnné informace k činnosti Komise pro kroniku a historii k obnově poutní cesty Via 
Sancta (kapličky) za rok 2021 

 
VÝPIS z 97. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 25.11.2021 

 
Usnesení č. 1152/18/Taj  – Výstavba dalších replik kapliček a oprava stávající kapličky, 
obnova poutní cesty VIA SANCTA (Svatá cesta) na k. ú. Kbely, 
Tajemník informuje Radu o aktuálním stavu:  
Důvodová zpráva:  

1. Kaplička č. 15. Kájovská – (v poli za podnikem KNAUF) -  stojící poškozená 
stojí jako první na k.ú. Kbely a tvoří pomyslnou vstupní zónu do parku Aerovka, který je právě 
budován.  

 Odboru památkové péče MHMP byl 18. 5. 2021 předán do podatelny MHMP dopis se 
žádostí o stanovisko k opravě této zchátralé kapličky č. 15 u Knaufu.  ……........ splněno 

 Odbor památkové péče MHMP zaslal stanovisko k opravě kapličky 7. 6. 2021... splněno 

 Řešit pokyny odboru památkové péče MHMP ...................................................... TRVÁ 

  obraz malý barevný – zadán MgA. Horálkovi dne 7.10.2021  ………………...............TRVÁ 

 obraz velký barevný – není - zadat ………………………………………………….………………... TRVÁ 

 Spolek Via Sancta Mariana nám oznámil zahájení přípravy opravy, s památkáři podle 
jejich tvrzení byla záležitost projednána ............................................................... TRVÁ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Kaplička č. 16. Kladrubská – (u ul. Hůlkova)  - výstavba repliky 

 obraz malý barevný – hotov předán ……………………………………………………………. Splněno 

 p. Marel – zadat výrobu malých fotokopií obrazu + zarámování ......................splněno 

 obraz velký barevný – zadáno fy Russyn-obj. 238 , zaplacena záloha 30 000,- Kč - TRVÁ 

 projekt kaple -  je zapotřebí doplnit umístění kaple ……………………...….......…………  TRVÁ 

 projekt umístění bude součástí Via Sancta – proběhlo výběrové řízení na projektanta 
v úseku od 16. kaple po přemostění přes Kbelskou ul. – OŽPD připravilo do rady … TRVÁ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Kaplička č. 18. Kulmenská  (ul. Polaneckého u Skansky)  – výstavba repliky 
 
Stanoviska všech dotčených správních úřadů získána a jsou kladná ............................... splněno 

 projekt kaple -  zpracován ………………………..……………………………..……….........…… splněno 

 obraz malý barevný – hotov ……………………………………………………………..........…… splněno 

 obraz velký barevný – hotov VE SKLADU OŽPD …………..……….……..…...............   splněno      

 souhlas s umístěním kaple od Skanska (naše kaple na cizím pozemku)….........  splněno 

 projekt umístění – hotov  ………………………….. …………………………………..............… splněno 

 OV – pro umístění kapličky vydán územní souhlas DNE 9.8.2021– předpoklad výstavby 
kapličky 10/2021 .......................................................................................... splněno 

 OMIBNH a OŽPD – připravit zadávací dokumentaci ke stavbě kapličky …..........…. TRVÁ 

 OŽPD zadalo arch. Kováčikovi zhotovení položkového rozpočtu, výkazu výměr a poté 
bude následovat výběr zhotovitele ……………………………………………………….......…….. TRVÁ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



4.  Kaplička č. 20. Lauretánská  - Loretánská – (u Lidového domu) – výstavba repliky 
umístit na NOVÉ NÁMĚSTÍ U LIDOVÉHO DOMU   

 obraz malý barevný – hotov …………………………………………..……….……………….…… splněno 

 obraz velký barevný – zadána malba obrazu fy Russyn ..............………………….. TRVÁ 

 schůzka vedení radnice k požadavkům na projekt náměstí u LD (odsouhlaseno umístění 
kapličky před LD dle vizualizace a dále zjištěno, že sítě i zeleň umožňují stavbu kapličky 
v daném prostoru ..............................................................................…..……..... splněno 

 Mgr. Čermák – čeká se na studii celého prostoru náměstí – zadáno .................... TRVÁ 

 projekt na umístění kaple není – zadat  …………………………………………………………….. TRVÁ 

 pozemek - svěřený MČ Praha 19 
 

5. Kaplička č. 21. Hájecká (u nádraží) – výstavba repliky 
Postup prací: 

 projekt kaple -  zpracován ……………………..………………………………………………..…… splněno 

 obraz malý barevný – hotov …………………………………………………………………….…… splněno 

 obraz velký barevný – hotov, předáno, uskladněno ve skladu OŽPD ……..……... splněno 

 Ing. Peterková - objednaná dokumentace od arch. Kováčika dodána pro územní 
souhlas /přesné umístění kapličky do prostoru parku/ - projekt umístění .....… splněno 

 OŽPD - Zpracovat projekt a provést zaměření pozemku, abychom nezasahovali do 
pozemku v majetku Správy železnic  - v souladu se studií celé stezky Via Sancta –  
……….............................................................................................................……       TRVÁ 

 Ing. Peterková – následně projednat stanoviska dotčených orgánů pro umístění 
kapličky, které jsou nutné pro vydání územního souhlasu se stavbou. Včetně SŽDC, kdy 
se dotýkáme ochranného pásma dráhy, od osy kolejiště. ..………..………………….… TRVÁ 

 p. Čermák – nutno zahrnout toto Odpočinkové místo č. 21 do cyklotrasy A267 Via 
Sancta – stavba repliky výklenkové kaple, s ohledem na možné čerpání dotace 
..............................................................................................................................  TRVÁ 

 Předpokládaná realizace v 05-06/2022 a slavnostní otevření v 09/20222 při 
posvícení. .............................................................................................................  TRVÁ 

 
6. Kaplička č. 22. Litomyšlská (u stanice Pralesa) – výstavba repliky 

 projekt umístění – Mgr. Čermák zadal geodetické zaměření a studii řešení celého 
prostoru vč. umístění kapličky č. 22 (pozemek ve správě MČ - konec Semčické ul. a 
Mladoboleslavské – trojúhelník) – čeká se na odevzdání studie .....................….… TRVÁ 

 obraz malý barevný – není - zadat …………………………………………………………..........… TRVÁ 

 obraz velký barevný – není - zadat …………………………………………………….........….…... TRVÁ 
 

7. Řada obrazů kapliček 

 Pí Egrtová a p. Marel – zkompletovat celou řadu malých obrazů kapliček ........ splněno 

 Umístit OBRAZY .... v DS Mladoboleslavská ........................................................... TRVÁ 

 Umístit OBRAZY......na chodbě úřadu na HB .......................................................... TRVÁ 

 Věnovat OBRAZY kbelskému kostelu ..................................................................... TRVÁ 

 P. Marel – zařídil výrobu 5 ks roll up ve velikosti 2 x 1 m s potiskem všech pěti 
kapliček, ke kterým máme zpracovány barevné obrazy ................................... Splněno 

usnesení: Rada s potěšením 
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě 

 


