
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 06.09.2017 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

• Vladimíra Stranková 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• Ing.Bc.Renáta Jurková 

• Jana Wünschová 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Irena Opočenská  

• MUDr.Libor Pardubický 

• Mgr. Marcela Štěrbová 
 

Omluven: 

• MUDr. Vladislav Procházka 

• MUDr. Petr Kubec 
 
Neomluven: 

• Mgr. Robert Krejčí 

• Mgr. Jan Marek 

• Mgr. Pavel Szymański 

 

Jednání řídila: Ivana Aksenowá,DiS. 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá,DiS. 

 

Program: 

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2. Příděl bytů v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
3. Různé 

 

Konec jednání: 16:05 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá,DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jednání komise zahájila a dále řídila sekretářka komise I.Aksenowá.   
 
K bodu 1 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 
N.S., r. 1999, zastoupena opatrovníkem matkou N.I., bytem Litoměřice – (již měla parkovací místo, končí 
jeho platnost), podání dne 15.6.2017. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
G.F., r. 1998, bytem Litoměřice – (již měl parkovací místo, končí jeho platnost), podání dne 12.7.2017. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
MUDr.J.J., r. 1939, bytem Litoměřice – (dosud neměl parkovací místo), nová žádost, podání dne 
21.6.2017. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy o prověření 
možnosti zřízení všeobecného parkovacího místa v této lokalitě. 
 (pro: 8  proti: 0  zdržel se: 1) 
 
 
K bodu 2 – Příděl bytů v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 22 (2+0) – návrh na umístění manželů MVDr.V.M., r. 1950 a V.Z., r.1951,  
bytem Litoměřice. Žádost od 23.9.2002, nyní jsou na řadě. Splňují podmínky pro umístění. Podrobnější 
informace viz příloha orig.zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
DPS Kosmonautů 2021/16, byt č. 8 (1+1) – návrh na umístění pí Ö.A., r. 1941, bytem Litoměřice. Žádost 
od 17.8.2015. Vrací městu byt, z toho důvodu se jedná dle kritérií o přednostní umístění. Jmenovaná splňuje 
podmínky pro umístění. Podrobnější informace viz příloha orig. zápisu.  
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
 
K bodu 3 – Různé 

- Mgr.Čigáš informoval o záměru města zlepšit na úřadě podmínky pro zdravotně postižené občany, 
kteří úřad navštěvují (přemístění kanceláře z dvorního traktu do bývalého obchůdku vedle evidence 
obyvatel) 

- Příští jednání komise se uskuteční 1.11.2017 od 15,45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


