
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 02. 09. 2020 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

Přítomni: 
MUDr.Kubec Petr 
Skřivánek Jiří 
Ing.Löwy Radek 
Mgr. Marek Ondřej 
MUDr.Jenček Miroslav 
MUDr.Pardubický Libor 
Wünschová Jana 
Aksenowá Ivana, sekretářka komise 
 
Omluveni: 
Ing.Bc. Jurková Renáta 
Opočenská Irena 
 
Nepřítomni: 
Stranková Vladimíra 
Valášková Renata 
Mgr. Krejčí Robert 
 
Host: 
Wünsch Lukas, místostarosta 
 
Program: 

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Statut Seniorských bytů v Litoměřicích a pravidla pro přidělování Seniorských bytů 
3) Různé 

 
Jednání řídil předseda komise MUDr. Kubec. 
 
Projednáno: 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Z.J., r. 1949, bytem Litoměřice – nesouhlas s vyjádřením komise dne 3.6.2020. Komise dopis 
pana Z.J. a jeho manželky ze dne 24.6.2020 obdržela oskenovaný e-mailem. Po diskusi komise 
trvá na svém původním rozhodnutí. Rodině bude nabídnuta pomoc při vyřízení žádosti o 
přehodnocení průkazu OZP.  
Komise trvá na svém původním rozhodnutí nedoporučit zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
 (pro: 7  proti: 0                zdržel se: 0) 

R.M., r. 1947, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 23.6.2020). Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 
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T.V., r. 1951, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
29.6.2020). Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 

JUDr. K.V., r. 1946, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 10.8.2020). Po diskusi byl přijat 
závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise požádá odbor dopravy  
o přezkoumání možnosti zřízení dalšího všeobecného parkovacího místa pro handic.občany 
v této lokalitě. 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 

K.D., r. 1988, zastoupen opatrovnicí – matkou K.E., bytem Litoměřice - již měl parkovací místo, 
končí jeho platnost (podání dne 31.8.2020). Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 

K bodu 2 – Statut Seniorských bytů v Litoměřicích a pravidla pro přidělování Seniorských bytů 
Materiál obdrželi členové komise e-mailem. Připomínky k pravidlům: 
Ing.Löwy – darovací smlouva – umístění podmíněno uhradit finanční dar (článek IV, bod 8) je 
to vynucený dar, právně sporný (konzultoval to s právníky). Návrh: buď smlouva blíže neurčená 
nebo „dar“ pojmenovat nějakým jiným způsobem 

Wünschová - když si žádost podá člověk, který splňuje podmínky, ale nemá na příspěvek 35 tis. 
Kč, jak se to bude řešit? (článek III – bod b) – píše se m.j. o finanční tísni takový člověk nemá 
pak na příspěvek. 

Mgr. Marek 
- žadatel ve fin. tísni, tak proč chtít příspěvek 35 nebo 50 tis. 
- Jak se bude ověřovat soužití manželů, partnerů ve společné domácnosti minimálně po 

dobu jednoho roku před podáním žádosti (článek II) 
- Proč je koeficient u starobního důchodu stanoven na dvojnásobek, u invalidních 

důchodů stanoven není (článek II – přílohy a) 

- Proč žadatel musí dokládat čestné prohlášení o bezdlužnosti, když si to odbor 

automaticky prověří (zbytečná byrokracie) (čl. II – přílohy c) 

- Předkládání aktualizovaných příloh žádosti po 6 měsících, vysvětleno, že se budou 

přílohy aktualizovat až před přídělem bytu (před jednáním komise a RM). Doporučeno 

tento bod tedy přeformulovat. (čl.II – poslední odstavec) 

- SB nebude přidělen žadateli, jehož chování by narušovalo společné soužití, člověku, 

který ohrožuje sám sebe a okolí (Jak to poznáme z jedné návštěvy?) – čl. III, bod c) 

 Po diskusi byl přijat závěr: 
Odbor SVaZ zašle e-mailem všem členům komise odpovědi na dotazy členů komise. 
O předloženém materiálu bude hlasováno buď e-mailem nebo na mimořádném či řádném 
jednání komise. 

K bodu 3 – Různé 
- Příští zasedání komise 4.11.2020 
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Jednání bylo ukončeno v 16,40 hod. 
 
 

 
Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 


