
Souhrnné informace k činnosti Komise pro kroniku a historii k polepům autobusových 
zastávek za rok 2021 

 
VÝPIS z 97. zasedání Rady MČ  Praha 19 dne 25.11.2021 

 
Komise pro kroniku a historii se zabývá grafickým zpracováním barevných polepů 
autobusových zastávek ve správě naší městské části. Zastávky zdobí polepy s texty a fotkami 
o historii Kbel, které městská část získala do svého archivu od kbelských občanů či od účastníků 
letopiseckých setkání. Na každé zastávce jsou zveřejněny fotografie a texty informující o 
historii místa nacházející se právě v jejím bezprostředním okolí.  
V současné době jsou kompletně hotové barevné polepy autobusových přístřešků na těchto 
zastávkách ve Kbelích: 
1_Kbely (u Billy) ………………………………………. SPLNĚNO   
2_Kbely (u Billy) ………………………………………. SPLNĚNO  
3_Bakovska (LD) ……………………………………… SPLNĚNO 
5_U Vodojemu …………………………………………  SPLNĚNO 
6_U Vodojemu ………………………………………… SPLNĚNO 
7_Důstojnické domy ………………………………… SPLNĚNO 
8_Důstojnické domy ………………………………… SPLNĚNO 
4_Bakovska (pošta) ………………………………….. SPLNĚNO   
13_Kbelský pivovar ………………………………….. SPLNĚNO  
27_Kbelsky hřbitov ………………………………….. SPLNĚNO  
Tj. Zatím hotovo 10 autobusových přístřešků. 
 
Dále v přípravě: 
15_Kbely (u lékárny) – grafické zpracování hotovo …………....…zadáno do tisku ………… TRVÁ 
16_Kbely (výtahy) -      grafické zpracování hotovo …………....…zadáno do tisku ………… TRVÁ 
31_Jilemnická -             grafické zpracování hotovo  ...…………… zadáno do tisku ………… TRVÁ 
25_Zamasska  -             grafické zpracování hotovo  ...…………… zadáno do tisku ………… TRVÁ 
23_Sovenicka ............ fotografie a text –graficky zpracovat – TRVÁ ...... zadat tisk ........ TRVÁ 
 
9_Letecké muzeum ... připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
10_Letecké muzeum . připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
11_Huntirovska ......... připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
12_Huntirovska ......... připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
17_Mladejovska ........ připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
19_Kbelsky lesopark .. připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
21_Sportovní centrum - připravit fotografie a text – TRVÁ ................ zadat tisk .............. TRVÁ 
37_Nymburska .......... připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
38_Nymburska .........  připravit fotografie a text – TRVÁ ................... zadat tisk ............. TRVÁ 
usnesení: Rada s potěšením 
bere na vědomí informaci uvedenou v důvodové zprávě. 
 


