
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 05. 01. 2022 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

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

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Příděl seniorského bytu 
3) Příděl podporovaného pečovatelského bytu 
4) Různé 

 
 
 
Jednání komise řídila sekretářka komise pí Aksenowá. Bylo přistoupeno i k hlasování po  
e-mailu. 
 
Projednáno: 
 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 

B.P., r. 1937, bytem Litoměřice – nesouhlas s vyjádřením komise dne 3.11.2021 
(podání dne 22.11.2021). Členové komise byli seznámení s písemným vyjádřením pí 
B.P. Po diskusi přijat závěr: 
Komise trvá na svém původním rozhodnutí nedoporučit zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa 
(pro: 6+2 proti: 0  zdržel se:1) 

 
H.S., r. 1955, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání 
dne 15.12.2021). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky 
(pro: 6+3 proti: 0  zdržel se: 0) 
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N.L., r. 1949, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 16.12.2021). Po diskusi 
přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro:4+3 proti: 0  zdržel se: 2) 

 
D.A., r. 1948, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání 
dne 4.1.2021).  Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky 
(pro: 6+3 proti: 0  zdržel se: 0) 

 
K bodu 2 – Příděl seniorského bytu 
Byt č. 3 (gars.) – Kosmonautů 16 – návrh na umístění pí T.M., r. 1945, trvale bytem 
Litoměřice. Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 6+3 proti: 0  zdržel se: 0) 

 
K bodu 3 – Příděl podporovaného pečovatelského bytu 
Byt č. 4 – Kosmonautů 2261 – návrh na umístění pana B.D. r.1948, trvale bytem 
Litoměřice. Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 6+3 proti: 0  zdržel se: 0) 

 
K bodu 4 – Různé 

- V únoru 2022 se budou podávat žádosti o dotaci z „Programu podpory zdrav. 
a soc.aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022“. V březnu proběhne 
hodnocení projektů členy komise. 

- Příští komise dne 2.3.2022 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16,15 hod. 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 

 

 


