
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 02. 03. 2022 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

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

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Různé 

 
 
 
Jednání řídil předseda komise MUDr. Kubec.  
 
Projednáno: 
 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 

 
K.J., r. 1965, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 5.1.2022). Po diskusi přijat 
závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
B.K., r. 1949, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 19.1.2022). Po diskusi přijat 
závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
 
 
 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
 
 
U.J., r. 1946, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 3.2..2022). Po diskusi přijat 
závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
 
K bodu 2 – Různé 

- MUDr. Kubec a Ing.Bc. Jurková informovali členy komise o tom, jak město 
Litoměřice reaguje na současnou situaci na Ukrajině a s tím související pomoc 
uprchlíkům. Vzniká webová stránka, kde budou veškeré potřebné informace. 
Největší spolupráce je v současné době s Charitou Litoměřice. Město má 
možnost ubytovat v současné době až 80 uprchlíků v bývalé vojenské ubytovně 
v Purkyňově ulici. Prostory nabídl majitel ubytovny. Dnes se zde ubytovalo 
prvních 6 občanů Ukrajiny, očekávají se další. Nabídka ubytování chodí i od 
dalších občanů. Město řeší např. ubytování, evidenci ubytovaných, nabídky na 
ubytování, pomoc v oblasti školství a stravování, charita – obecné poradenství, 
vyřízení dokladů, zabezpečení překladatele, zabezpečení zdravotnictví, 
humanitární a materiální pomoc.  

- Mgr. Krejčí z Naděje informoval, že od ledna 2022 vzniklo v Terezíně Centrum 
duševního zdraví pro děti a mládež. Budou schopni nabídnout intervenci i dětem 
z Ukrajiny. 

- Ing.Bc. Jurková – informovala o dotaci na financování sociálních služeb v roce 
2022. V letošním roce budou soc.služby podpořeny z rozpočtu města dotací ve 
výši 5.500.000,-Kč. Přehled rozdělení dotací obdrželi členové komise e-mailem. 
Komise bere informaci na vědomí.   

- Hodnocení projektů z „Programu podpory soc.a zdrav. aktivit pro občany města 
Litoměřice na rok 2022“ – členům komise byla 1.3.2022 zaslána hodnotící 
tabulka, odkaz na projekty. Vyplněnou tabulku vrátit pí Aksenowé do 20.3.2022. 
Komise 6.4.2022 bude pak projednávat rozdělení dotací dle hodnocení. 

- Příští komise dne 6.4.2022 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16,30 hod. 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 

 

 


