
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 01.11.2017 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Vladimíra Stranková 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Jana Wünschová 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Mgr. Robert Krejčí 
 

Omluven: 

• Mgr. Pavel Szymański 

• MUDr. Libor Pardubický 

• MUDr. Vladislav Procházka 
 

Neomluven: 

• Mgr. Jan Marek 

• Mgr. Marcela Štěrbová 

• Irena Opočenská  
 
Host 

• Místostarosta Ing. Pavel Grund 

 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

Program: 

1. Mezinárodní projekt Euroklíč 
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Různé 

 

Konec jednání: 16:45 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá,DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr. Petr Kubec.   
 
 
K bodu 1 – Mezinárodní projekt Euroklíč  
Informaci podal místostarosta Ing.Grund Pavel. Jedná se o univerzální Euroklíč, který otevře všechny 
veřejné toalety v rámci EU. Je určen osobám se zdravotním postižením na základě průkazu ZTP nebo 
ZTP/P. Město získalo 10 těchto klíčů. Budou osloveny organizace, které pracují se zdrav. postiženými lidmi  
a klíče jim budou předány. Oslovení organizací zajistí odbor SVaZ – úsek komunitního plánování. 
 
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
P.R., r. 1955, trvalé bydliště Ústí n.L, skutečně bytem Litoměřice – (dosud neměl parkovací místo), nová 
žádost, podání dne 23.8.2017. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro p.P.R. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
P.J., r. 1947, bytem Litoměřice – (dosud neměl parkovací místo), nová žádost, podání dne 6.9.2017. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
MUDr. K.Z., r. 1941, bytem Litoměřice – (již měl parkovací místo, končí jeho platnost), podání dne 
19.9.2017. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
G.L., r. 1958, bytem Litoměřice - (dosud neměl parkovací místo), nová žádost, podání dne 4.10.2017. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro p. G.L. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
K.J., r. 1952, bytem Litoměřice – (již měl parkovací místo, končí jeho platnost), podání dne 25.10.2017. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
H.I., r. 1935, bytem Litoměřice – (již měla parkovací místo, končí jeho platnost), podání dne 25.10.2017. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
K bodu 3 – Různé 

- Mgr. Szymańský podal dne 25.10.2017 rezignaci na členství v komisi. Byl zástupcem Farní charity 
Litoměřice. Farní charita navrhla nového člena Bc.Romana Strižence. Rezignace a jmenování 
nového člena komise bude předloženo do rady dne 9.11.2017. 

- Ing.Grund informoval, že se ve spolupráci s vedoucí odboru Ing.Bc.Jurkovou podařilo získat 
navýšení fin.prostředků na dotace o 50 tis.Kč, tj. na 250.000 Kč (Dotace z „Programu podpory 
sociálních a zdrav.aktivit pro občany města Litoměřice“ 

- Pí Wünschová informovala o situaci ohledně veřejných záchodků v Jiráskových sadech. Již 2 roky 
se snaží, aby byly v objektu Park Cafe označeny veřejné záchodky. Řešila to i přes odbor životního 
prostředí, ale stále se náprava nestala. Dále sdělila, že v parku chybí tzv. “Pravidla parku“, aby 
návštěvník věděl, jak se chovat, kde může jet na kole, chodit po trávníku apod. Vhodné by bylo  
i označení některých stromů (pro školy). Dává podnět k řešení, aby se tímto zabývala rada města. 
Poznámka: zjištěno, že náprava je plánována OŽP na jaro 2018 společně s označením parku „Park 
roku 2017“ 

- Termíny komisí v r. 2018: 7.2., 4.4., 6.6., 5.9., 7.11. od 15.45 hod. 
- Příští zasedání komise bude 6.12.2017 od 15,45 hod. 

 
 
 
 
 


