
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 01. 06. 2022 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

Přítomni: 
Opočenská Irena 
Skřivánek Jiří 
MUDr.Jenček Miroslav 
Wünschová Jana 
Ing.Löwy Radek 
MUDr.Pardubický Libor 
Mgr. Marek Ondřej 
Aksenowá Ivana, sekretářka komise 
 
Omluveni: 
MuDr. Kubec Petr 
Mgr. Krejčí Robert 
Ing.Bc. Jurková Renáta 
 
 
 
Program: 

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Příděly seniorských bytů 
3) Různé 

 
 
 
Jednání komise řídila sekretářka pí Aksenowá Ivana.  
Do výsledku hlasování bylo zahrnuto i hlasování předsedy komise, které zaslal písemně. 
 
Projednáno: 
 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatel: 
Š.L., r. 1948, bytem Litoměřice– nová žádost (podání dne 12.4.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy  
o prověření možnosti zřízení všeobecného parkovacího místa u domu žadatele. 
(pro:8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
Z.J., r. 1949, bytem Litoměřice - nová žádost (podání dne 23.5.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.  
(pro:8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
 
 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

K bodu 2 – Příděly seniorských bytů 
SB Švermova 2099/16, č. bytu 11 (1+1) – návrh na umístění pí K.V., r. 1948, bytem Litoměřice. 
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
SB Kosmonautů 2020/14, č. bytu 22 (gars.) – návrh na umístění pí H.J., r. 1941, bytem 
Litoměřice. Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
SB Švermova 2099/16, č. bytu 1 (2+1) – návrh na umístění manželů F.B., r. 1949 + F.F., r. 1947, 
oba bytem Litoměřice. Podrobnější informace – viz příloha orig. Zápisu. Po diskuzi přijat závěr:  
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 3 – Různé  

- Pí Opočenská informovala, že chtějí požádat o snížení rychlosti v Kamýcké ulici, kde 
budují pro své klienty chráněné bydlení 

- Příští komise 7.9.2022 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16,10 hod. 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 


