
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 19.06.2019 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Jiří Skřivánek 

• Ing.Radek Löwy  

• Jana Wünschová 
 

Omluven: 

• Vladimíra Stranková 

• Mgr. Kateřina Stibalová 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Mgr. Robert Krejčí 

• Irena Opočenská  

• MUDr. Libor Pardubický 

• MUDr. Miroslav Jenček 

•  
 
Neomluven: 

• Renata Valášková 
 
 
Host: 

• Mgr. Ondřej Marek 
 
 
 

 
 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS.- omluvena 

 

 

Program: 

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2. Příděly bytů v domě s pečovatelskou službou 
3. Různé 

 

Konec jednání: 16:35 hod. 

Zapsal: PhDr. Pavel Kolařík 

 

 

 

 

 



 

 

Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise MUDr. Petr Kubec. Vzhledem k nízké účasti členů 
komise, byli nepřítomní požádáni o hlasování po e-mailu. 
 
K bodu 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování  
Žadatelé:   
S.F., r. 1950, bytem Litoměřice - nová žádost (podání 8.4.2019). Bližší informace – viz příloha originál 
zápisu. Po diskusi byl přijat závěr:   
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 4+4         Zdržel se:0        proti:0)  
  
N.B., r. 1942, bytem Litoměřice - nová žádost (podání dne 8.4.2019). Bližší informace – viz příloha originál 
zápisu.  Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 4+4          zdržel se:0        proti:0)  
  
P.A., r. 1940, bytem Litoměřice - nová žádost (podání dne 10.4.2019). Bližší informace – viz příloha 
originál zápisu. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa, doporučuje odboru dopravy prověřit možnost 
zřízení všeobecného parkovacího místa pro handicap.občany v této lokalitě.  
(pro: 4+4         zdržel se:0        proti:0)  
 
 
K bodu 2 - Příděl bytů v DPS  
Byt č. 31 (1+1) v DPS Švermova 2099/16 - návrh na příděl bytu: pí H.A., r. 1940, trvalé bydliště 
Litoměřice. Žádost podaná od 19.3.2018, jmenovaná splňuje podmínky pro příděl bytu v DPS, v současné 
době je na řadě na umístění do bytu 1+1 v DPS Švermova. Bližší informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.  
(pro: 4+4          zdržel se:0        proti:0)   
  
Byt č.13 (gars.) v DPS Kosmonautů 2020/14 - návrh na příděl bytu: p. S.J., r. 1939, trvalé bydliště 
Litoměřice. Žádost podaná od 24.5.2018. Jmenovaný splňuje podmínky po umístění do DPS. V současné 
době je na řadě na umístění do garsonky v DPS Kosmonautů. Bližší informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.  
(pro: 4+4         zdržel se:0        proti:0)  
  
  
K bodu 3 - Různé  

• Předseda komise informoval, že v Lidické ulici (před prodejnou Švadlenka má být zrušeno 
vyhrazené parkovací místo na RZ. Navrhl, aby toto místo zůstalo zachováno jako všeobecné 
parkovací místo pro handic.občany. 
Komise doporučuje odboru dopravy zachovat toto místo v Lidické ulici jako všeobecné vyhrazené 
parkovací místo.  

             (pro: 4+4          Zdržel se:0        proti:0)  

• MUDr.Kubec navrhl, aby pracovnice, která provádí šetření v místě, kde je žádáno o nové vyhrazené 
parkovací místo, do závěru svého šetření napsala své stanovisko (doporučuji či nedoporučuji), 
neboť je v reálném kontaktu se žadatelem i samotným místem a její úsudek může být pro zdravotní 
a sociální komisi důležitý. Komise se sice doporučením osoby provádějícím šetření nemusí řídit, ale 
může to být jedním z vodítek při rozhodování ve věci.  

• Host Mgr. Ondřej Marek sdělil, že pokud bude RM schválen, nahradí v komisi  
Mgr. Kateřinu Stibalovou.  

• Další jednání komise 4.9.2019  
  
 
 
 
 
 
 


