
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 06.12.2017 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Mgr. Robert Krejčí 

• Bc. Roman Striženec 

• Irena Opočenská  

• MUDr. Libor Pardubický 
 

Omluven: 

• MUDr. Vladislav Procházka 

• MUDr. Petr Kubec 

• Vladimíra Stranková 

• Jana Wünschová 

• Mgr. Jan Marek 

• Mgr. Marcela Štěrbová 
 
 

 

Jednání řídila: Ivana Aksenowá, DiS., sekretářka komise 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

Program: 

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování  
2. Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města 

Litoměřice pro rok 2018“ 
3. Různé 

 

Konec jednání: 17:00 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sekretářka komise v úvodu představila nového člena komise Bc. Romana Strižence, ředitele Farní charity 
Litoměřice.  
 
K bodu 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
P.K., r. 1955, bytem Litoměřice – dne 15.11.2017 podal nesouhlas s vyjádřením komise ze dne 1.11.2017, 
kdy komise jeho žádost zamítla. Členové komise byli seznámeni s písemným nesouhlasem. Po diskuzi přijat 
závěr:  
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:8  zdržel se:0  proti:0) 
 
G.L., r. 1958, bytem Litoměřice - dne 24.11.2017 podal nesouhlas s vyjádřením komise ze dne 1.11.2017, 
kdy komise jeho žádost zamítla. Členové komise byli seznámeni s písemným nesouhlasem a nově 
doloženými lékařskými zprávami.  Po diskuzi přijat závěr:  
Komise trvá na svém rozhodnutí nedoporučit zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:8  zdržel se:0  proti:0) 
 
 
K bodu 2 – Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro 
občany města Litoměřice na rok 2018“ 
Materiál obdrželi členové komise písemně. Po diskuzi bylo přijato usnesení: 
Komise doporučuje RM schválit pravidla programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro 
občany města Litoměřice – pro rok 2018“. 
 (pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
 
K bodu 3 – Různé 

- Příští jednání komise: 7.2.2018 od 15.45 hod. 
 
 
 


