
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 05. 11. 2020 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 
Aksenowá Ivana, sekretářka komise 
 
Nezúčastnili se: 
Stranková Vladimíra 
Valášková Renata 
Mgr. Marek Ondřej 
 
 
Program: 

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Pravidla dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro 

občany města Litoměřice na rok 2021“ 
3) Různé 

 
 
Projednáno: 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
P.J., r. 1955, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 30.9.2020). Členové komise obdrželi 
informace z provedeného šetření. Závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 9  proti: 0                zdržel se: 0) 

Komise žádá odbor dopravy o prověření možnosti zřízení všeobecného parkovacího místa v této 
lokalitě. 
(pro: 4  proti: 5  zdržel se: 0) 

 

H.P., r. 1975, bytem Litoměřice – nová žádost (podání 8.10.2020). Členové komise obdrželi 
informace z provedeného šetření. Závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
(pro: 7  proti: 2  zdržel se: 0) 

 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

PhDr. M.J., r. 1938, bytem Litoměřice– nová žádost (podání dne 7.10.2020). Členové komise 
obdrželi informace z provedeného šetření. 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0) 

Komise žádá odbor dopravy o prověření možnosti zřízení všeobecného parkovacího místa v této 
lokalitě. 
(pro: 7  proti: 2  zdržel se: 0) 

K bodu 2 – Pravidla dotačního programu „Program podpory zdravotních a sociálních aktivit 
pro občany města Litoměřice na rok 2021“ 
Materiál obdrželi členové komise e-mailem. Pro rok 2021 je na dotace určena částka 250 
tis.Kč. V e-mailové diskuzi se řešilo, zda možno podat 1 nebo 2 projekty, případně pokud 
nebudou fin.prostředky vyčerpány, vyhlásit druhé kolo.  Závěr: 

Komise doporučuje RM pravidla dotačního programu schválit v původním znění 
(pro: 8  proti: 1  zdržel se: 0) 

 

K bodu 3 – Různé 
- Termíny komisí v r. 2021: 6.1., 3.3., 7.4.(dotace), 2.6., 1.9. a 3.11. vždy od 15,45 hod. 

 

 

 

 

 
 

 
Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 


