
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 07.02.2018 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Vladimíra Stranková 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Jana Wünschová 
 

Omluven: 

• MUDr. Libor Pardubický 

• MUDr. Vladislav Procházka 

• Mgr. Robert Krejčí 

• Mgr. Marcela Štěrbová 

• Irena Opočenská  

• Bc.Roman Striženec 
 

Neomluven: 

• Mgr. Jan Marek 
 

 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

Program: 

1. Příděl bytů v Domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
2. Žádost o směnu bytu v DPS Kosmonautů 
3. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
4. Vyjádření komise k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 
5. Různé 

 

Konec jednání: 16:50 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá,DiS. 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr. Petr Kubec. Vzhledem k nízkému počtu 
přítomných členů, byli někteří členové požádání o hlasování po e-mailu.  
 
K bodu 1 – Příděl bytů v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 4 (1+1) – návrh na umístění pí P.J., r. 1930, bytem Litoměřice. Podrobnější 
informace – viz příloha orig.zápisu. 
 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 19 (2+0) – návrh na umístění pana R.V., r. 1937, bytem Litoměřice a pí P.J., 
r. 1941, trv.bydl.Praha. Podrobnější informace – viz příloha orig.zápisu. 
 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 26 (1+1) – návrh na umístění pana Š.J., r.1949, trv. bydliště Litoměřice. 
Podrobnější informace – viz příloha orig.zápisu. 
 
DPS Kosmonautů 2020/14, byt č. 24 (1+1) – návrh na umístění pí Ř.E., r. 1925 + její dcery CH.M., r. 1947, 
obě trvale bytem Litoměřice. Podrobnější informace – viz příloha orig.zápisu. 
Komise doporučuje RM návrhy na příděly bytů v DPS schválit. 
(pro: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
 
K bodu 2 – Žádost o směnu bytu v DPS Kosmonautů 
Žadatelé: manželé H.J. + H.P., bytem Litoměřice – výměna z garsonky do prázdného bytu 1+1 v DPS 
Kosmonautů 16.  Směna bude realizována až se naskytne vhodný byt. 
Komise doporučuje směnu bytu schválit. 
(pro: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
 
K bodu 3 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
Mgr.S.A., r.1949, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 11.1.2018). Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
D.M., r. 1957, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 11.1.2018). Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
K.J., r. 1953, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (nové podání dne 16.1.2018). 
Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
S.M., r. 1954, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 17.1.2018). Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
P.A., r. 1940, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 29.1.2018). 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: 7+3  zdržel se:0  proti:0) 
 
 
K bodu 4 – Vyjádření komise k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních 
her 
Stanovisko komise: Komise nepodporuje myšlenku globálního zákazu ve městě. Prioritou je dodržování 
vzdálenosti heren od škol. 
 
 
 
K bodu 5 – Různé 

- Příští komise 4.4.2018 od 15,45 hod. (zde se již budou vyhodnocovat došlé žádosti o dotaci), 
v průběhu března členové komise obdrží hodnotící tabulku, odkaz na zaslané žádosti a termín 
zaslání hodnotící tabulky sekretářce komise. 



- Mgr.Štefániková – informovala, že u dolního vlakového nádraží mez 5 a 7 hodinou ráno se schází 
bezdomovci, narkomani. Svým chováním obtěžují cestující. Na informaci reagoval předseda komise, 
doporučil při konkrétní situaci volat městskou policii. Mgr.Čigáš informoval, že starosta jednal 
s ředitelem drah – dráhy mají svého securiťy pracovníka, který také řeší otázku bezpečí cestujících 
v souvislosti s bezdomovci apod. Po diskuzi bylo doporučeno dát podnět městské policii   
o provádění kontrol v této lokalitě, a to v kritickém časovém úseku 5-7 hodinou. 

- Mgr.Čigáš členy komise informoval, že na městě byla zřízena tzv. „Tichá linka“ – služba online 
tlumočení pro neslyšící. Je to pomoc pro neslyšící klienty, ale i pro úředníky, kteří s nimi pracují.  

 
 
 
 
 
 


