
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 04.04.2018 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• Bc. Roman Striženec 

• Mgr. Robert Krejčí 

• MUDr. Libor Pardubický 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Irena Opočenská  

• Vladimíra Stranková 
 
 

Omluven: 

• MUDr. Vladislav Procházka 

• Mgr. Marcela Štěrbová 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Jana Wünschová 
 
 

 Neomluven: 

• Mgr. Jan Marek 
 

 
 

 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

Program: 

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2. Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
3. Žádost o směnu bytu v rámci DPS 
4. Informace k problematice heren - vyjádření komise 
5. Různé 

 

Konec jednání: 16:50 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

 

 

 

 



K bodu 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
N.M., r. 1933, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 12.1.2018). 
Projednáno v komisi 4.4.2018 se závěrem odložení na 6.6.2018 z důvodu získání více informací. 
MUDr. Kubec podal doplňující informace. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 8  zdržel se:1 proti:0) 
 
H.P., r. 1975, bytem Litoměřice -  nová žádost (podání dne 21.3.2018). Projednáno v komisi 4.4.2018 se 
závěrem odložení na 6.6.2018 z důvodu získání více informací MUDr. Kubec podal doplňující informace. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 8  zdržel se:1 proti:0) 
 
K.K., r. 1937, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 12.4.2018. Po diskuzi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy o zřízení 
všeobecného parkovacího místa pro handicapované v Tylově ulici, případně za rohem v Palackého ulici. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
P.I., r. 1958, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 30.4.2018). Po diskuzi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy o zřízení 
všeobecného parkovacího místa v této lokalitě. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
B.G., r. 1939, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 25.5.2018). Po 
diskuzi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
K bodu 2 – Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 10 (1+1) – návrh na umístění pí M.M., r. 1952, bytem Litoměřice, 3. patro – 
bez výtahu. Žádost od 29.5.2017.  Bližší informace – viz příloha orig.zápisu. 
Komise doporučuje RM návrh na příděl bytu schválit. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
K bodu 3 – Žádost o směnu bytu v rámci DPS 
V.R., DPS Kosmonautů 14, byt č. 13 – ze zdravotních důvodů žádá směnit byt do DPS Švermova. Bližší 
informace – viz příloha orig. zápisu. Směna bude realizována až se naskytne vhodný byt. 
Komise doporučuje směnu bytu schválit. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
K bodu 4 – Informace k problematice heren- vyjádření komise 
Materiál obdrželi členové komise e-mailem. Jednalo se o materiál, který projednávalo ZM 26.4.2018 – 
schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice vč. příloh (seznam vybraných škol a 
školských zařízení, orientační mapa). Další doplňující informace sdělil Mgr.Čigáš. Po diskuzi k tomuto tématu 
komise přijala závěr:  
Komise souhlasí se zákazem provozování hazardu na území vymezeném plochou do vzdálenosti 100 metrů 
vzdušnou čarou od hlavního vstupu do vybraných škol a školských zařízení. 
(pro: 8  zdržel se:0 proti:1) 
 
K bodu 5 – Různé 

- Mgr. Čigáš připomněl členům komise, že i oni jsou vázáni mlčenlivostí (GDPR) 
- MUDr.Kubec – z minulé komise vzešel podnět o získání dalších informací ohledně výstavby haly na 

předměstí Lovosic v souvislosti s dopadem na zdravotní a soc.služby v Litoměřicích. Zjištěno, že 
dopad na Litoměřice bude nulový. 

- Příští komise bude 5.9.2018 (bude poslední v tomto volebním období) 


