
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 03.04.2019 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

 MUDr. Petr Kubec 

 Ing. Bc. Renáta Jurková 

 Jiří Skřivánek 

 Ing.Radek Löwy  

 MUDr. Miroslav Jenček 

 Mgr. Robert Krejčí 

 Irena Opočenská  

 MUDr. Libor Pardubický 

 Jana Wünschová 
 

Omluven: 

 Vladimíra Stranková 

 Mgr. Kateřina Stibalová 
 
Neomluven: 

 Renata Valášková 
 
 
 

 
 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS.- omluvena 

 

 

Program: 

1. Dotace z „Programu podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 
2019“ 

2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
3. Příděly bytů v domě s pečovatelskou službou 
4. Různé 

 

Konec jednání: 16:25 hod. 

Zapsal: PhDr. Pavel Kolařík 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr. Petr Kubec.  
 
K bodu 1 – Dotace z „Programu podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města 
Litoměřice na rok 2019“ 
Rozpočet na dotace činí 250 tis.Kč. Bylo doručeno celkem 14 projektů. Členové komise obdrželi zpracované 
výsledky hodnocení. Komise rozhodla podpořit všechny projekty v celkové částce 250.000,- Kč – viz příloha 
orig.zápisu 
Komise doporučuje RM schválit poskytnutí dotací dle předloženého návrhu komise (viz příloha orig.zápisu). 
 (pro: 9  proti:0   zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování  
Žadatelé:   
G.L., r. 1958, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 18.2.2019). Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 9  proti:0  zdržel se:0) 
 
W.V., r. 1934, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 25.2.2019). Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 9  proti:0  zdržel se:0) 
 
 
K bodu 3 – Příděly bytů v domě s pečovatelskou službou 
Byt č. 24 (garsonka) v DPS Kosmonautů 2021/16 - návrh na přidělení bytu pí M.M., r. 1946, bytem 
Litoměřice.Jmenovaná splňuje podmínky pro umístění do DPS a v současné době je na řadě na umístění do 
garsonky. Žádost má podanou od 11.12.2017. Podrobnější informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje radě města tento příděl bytu schválit. 
(pro: 9  proti:0  zdržel se:0) 
 
Byt č. 8 (1+1) v DPS Kosmonautů 2020/14 – návrh na příděl bytu pí K.J., r. 1948 a K.V., r. 1981, obě bytem 
Litoměřice. Obě splňují podmínky pro přijetí do DPS a v současné době jsou na řadě na umístění do DPS 
Kosmonautů. Žádost podaná od 1.11.2007. Podrobnější informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje radě města tento příděl bytu schválit. 
(pro: 9  proti:0  zdržel se:0) 
 
Byt č. 3 (1+1) v DPS Švermova 2099/16 -  návrh na příděl bytu p. M.J., r. 1949, bytem Litoměřice, 
zastoupenému opatrovníkem panem Ing. M.M.. Jmenovaný splňuje podmínky pro umístění do DPS. Je 
v současné době nejvhodnější kandidát z pořadníku na DPS Švermova. Sociální odbor doporučuje 
přednostní umístění. Žádost od 14.9.2018. Podrobnější informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje radě města tento příděl bytu schválit. 
(pro: 9  proti:0  zdržel se:0) 

 

 
K bodu 4 - Různé  

- Závěrem proběhla diskuze, v níž pí Opočenská požádala o názor komise k parkování vozidel zadní 
(výfukovou) částí k chodníkům. Mezi členy komise převládá názor, že tento způsob parkování je 
poněkud nešťastný a ze zdravotního hlediska nevhodný. Předseda komise MUDr. Kubec uvedl, že 
již v minulosti probíhala v souvislosti s touto problematikou korespondence s Policií ČR, která však 
nepřinesla kýžené výsledky. Přesto zdravotní a sociální komise doporučí radě města přistupovat po 
provedeném šetření k parkování ve městě individuálně s přihlédnutím ke specifikám místa, 
potřebám a zájmům ostatních občanů. Bude dán i podnět k jednání do dopravní komise. 
 

- Další jednání zdravotní a sociální komise se uskuteční 19.6.2019 od 15,45 hod. (původní termín 
5.6. se ruší). 
 


