
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 07. 04. 2021 distanční formou po e-mailu. 
 

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

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Dotace „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města 

Litoměřice na rok 2021“ 
3) Různé 

 
 
Projednáno: 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 
G.F., r. 1998, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
24.2.2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

P.J., r. 1947, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
26.2.2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

N.S., r. 1999, zastoupena opatrovnicí (matkou) N.I., bytem Litoměřice - již měla parkovací 
místo, končí jeho platnost (podání dne 3.3.2021). Členové komise obdrželi informace 
z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

 
P.R., r. 1955, bytem Litoměřice - již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
5.3.2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
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Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

MUDr. K.Z., r.1941, bytem Litoměřice - již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
8.3.2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

D.B., r. 1956, bytem Litoměřice - již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
9.3.2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

K.J., r. 1953, bytem Litoměřice - již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 22.3. 
2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

Ing. W.P., r. 1965, bytem Litoměřice - již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
19.3. 2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

B.M., r. 1944, bytem Litoměřice - již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
19.3. 2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

S.M., r. 1954, bytem Litoměřice - již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
22.3. 2021). Členové komise obdrželi informace z provedeného šetření.  Závěr:  
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

JUDr. J.J., r. 1944, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 15.3.2021). Členové komise 
obdrželi informace z provedeného šetření. Závěr:  
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 8  proti: 2  zdržel se: 0) 

 
K.M., r.1955, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 22.3.2021). Členové komise obdrželi 
informace z provedeného šetření. Závěr: 
Komise neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy 
o prověření možnosti zřízení dalšího všeobecného místa v této lokalitě. 
(pro: 10 proti: 0  zdržel se: 0) 

 
Bod 2 – Dotace “Program podpory sociálních a zdrav.aktivit pro občany města Litoměřice na 
rok 2021” 
Podáno bylo celkem 18 žádostí s celkově požadovanou částkou 345.400 Kč. K rozdělení je 
částka 250 tis. Kč. Členové komise obdrželi podklady k hodnocení a odkaz na projekty. 
Hodnotící tabulku vyplnilo v určeném termínu 8 členů komise. 
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Návrh předsedy komise:  
- Nepřidělit dotaci projektům, které nedosáhly při hodnocení 6 bodů (týká se projektů 

č. 3, 17 11 18 (celkem 74.400 Kč) 
- Ostatní projekty pokrátit o 1.500,-Kč (celkem 21.000 Kč) 

 
Komise schvaluje předložený návrh. Návrh komise bude předložen ke schválení do rady města.  
(pro: 8  proti: 1  zdržel se: 1) 

 
 
 
Bod 3 - Různé 

- Další jednání komise se uskuteční 2.6.2021 
 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 

 

 

 

 


