
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 07.06.2017 od 15:45 v zasedací  místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

Přítomen: 

 MUDr. Petr Kubec 

 Vladimíra Stranková 

 MUDr. Miroslav Jenček 

 Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

 Mgr. Robert Krejčí 

 Mgr. Jan Marek 
 

Omluven: 

 MUDr. Vladislav Procházka 

 Ing.Bc.Renáta Jurková 

 Jana Wünschová 

 Mgr. Milan Čigáš 

 Mgr. Pavel Szymański 

 MUDr.Libor Pardubický 

 Irena Opočenská  
 
Neomluven: 

 Mgr. Marcela Štěrbová 

 

Jednání řídil: předseda komise MUDr.Kubec Petr 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá,DiS. 

 

Program: 

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

 

Konec jednání: 16:15 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá,DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jednání komise zahájil a dále řídil předseda MUDr.Kubec. Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů, byli 
někteří členové požádání o hlasování po e-mailu.  
 
 
K bodu 1 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 
B.M., r. 1944, bytem Litoměřice – (již měla parkovací místo, končí  jeho platnost), podání dne 6.4.2017. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 6+ 4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
Ing.W.P., r. 1965, bytem Litoměřice - (již měl parkovací místo, končí  jeho platnost), podání dne 6.4.2017. 
Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 6+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
M.N., r. 1947, bytem Litoměřice -  (nová žádost), podání dne 12.4.2017. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 6+ 4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
K.J., r. 1982, bytem Litoměřice - (nová žádost), podání dne 27.4.2017. 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: 6+4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 2 – Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 34 (1+1 v podkroví) – návrh na umístění p. G.J., r. 1970, bytem Litoměřice. 
Žádost od 26.4.2017. Splňuje podmínky pro umístění – vzhledem k zdravotnímu stavu a bytovým 
podmínkám, doporučeno přednostní umístění. Podrobnější informace viz příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 6+ 4 proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 
K bodu 3 - Různé 

- Příští jednání komise se uskuteční 6.9.2017 od 15.45 hod. 

 
 
 
 
 
 


