
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 02. 06. 2021 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

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

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Příděl Podporovaného pečovatelského bytu v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice 
3) Příděl Seniorského bytu v Litoměřicích 
4) Různé 

 
 
Jednání komise řídil předseda MUDr. Kubec 
 
Projednáno: 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 
M.Š., r. 2004, zastoupen matkou H.M., bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho 
platnost (podání dne 31.3.2021. Po diskusi přijat závěr: Komise doporučuje prodloužení 
vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

H.M., r. 1954, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 31.3.2021) Po diskusi přijat závěr:   
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy  
o prověření možnosti zřízení dalšího všeobecného park.místa u stávajícího všeobecného místa 
před domem Ladova 430/6  (vzniklo by všeobecné parkovací dvojmísto). 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 1) 

D.M., r. 1957, bytem Litoměřice - již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
7.4.2021). Po diskusi přijat závěr:   
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 
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R.J., r. 1946, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 28.4.2021). Po diskusi přijat závěr:   
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

K.Z., r. 1981, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 17.5.2021). Po diskusi přijat závěr:   
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa ze stávajícího všeobecného 
parkovacího místa. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

Bod 2 – Příděl Podporovaného pečovatelského bytu v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice 
Byt č. 3 – návrh na umístění pana F.M., r. 1945, trv. bytem Hlinná. Podrobnější informace – viz 
příloha orig.zápisu.  Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
Bod 3 – Příděl Seniorského bytu v Litoměřicích 
SB Kosmonautů 2020/14, č. bytu 4 (garsonka) – návrh na umístění pana. R.M., r. 1950, bytem 
Litoměřice. Podrobnější informace – viz příloha orig.zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 1) 

 
Bod 4 – Různé 

- MUDr.Kubec informoval o podnětu člena komise Ing.Löwyho, aby naše komise byla na 
každém jednání informována Ing.Bc.Jurkovou o tzv. „velkých akcích“, které odbor 
připravuje.  

- MUDr. Kubec členy komise informoval o článku, který byl zveřejněn na facebooku 
Pirátské strany Litoměřice, týkající se pravidel seniorských bytů. Po diskusi předseda 
komise připomenul, že kdokoli z komise může jakýkoli problém znova otevřít, nechat ho 
zařadit do jednání komise, připravit podklady pro nové projednání, případně si přizvat 
další zástupce k projednání do komise.  

- Ing.Bc. Jurková – odbor v současné době pořádá jednorázové akce pro seniory  
a zdravotně postižené jako např. 2x plavba lodí se zábavou pro seniory, lx plavba lodí pro 
zdrav.postižené, Dny zdraví, tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, připravují se 
vánoční akce . Dále informovala, že Naděje má od města výpověď z objektu v Želetické 
ulici, kde po rekonstrukci vznikne tzv. prostupné bydlení. Naděje shání nové prostory, 
bude nás informovat, zda nadále bude provozovat službu azylového bydlení pro ženy  
a ubytovnu pro rodiny s dětmi. Pokud nebude, město bude hledat jiného provozovatele 
těchto služeb. Co se týká investic – pravidelně se investuje do opravy Domova seniorů 
v Zahradnické ulici – cca 1 mil. za rok. Nyní se bude venku dělat přístřešek – altán  
a osazovat se budou samo otvírací vstupní dveře do DS. 

- Ing.Löwy objasnil, proč vznikl požadavek na informování členů komise o akcích, které 
odbor pořádá. Do budoucna žádá, aby komise byla informována i o dalších dotacích na 
velké projekty, které jdou přes odbor SVaZ. 

- Ing.Bc. Jurková sdělila, že není problém komisi v budoucnu informovat i o dalších 
poskytnutých dotacích. 

- Příští zasedání komise se uskuteční 1.9.2021 
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Jednání bylo ukončeno v 16,30 hod. 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 

 

 

 

 


