
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 08.1.2020 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Ing.Radek Löwy 

• Mgr. Ondřej Marek 

• Mgr. Robert Krejčí 

• Jana Wünschová 

• Irena Opočenská  

• Renata Valášková 
 

Omluven: 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• MUDr. Libor Pardubický 

• Jiří Skřivánek 

• Vladimíra Stranková 
 
Host: 

• Lukas Wünsch, místostarosta 
 
 
 

 
 

Jednání řídil: MUDr.Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS.- omluvena 

 

 

Program: 

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

 

Konec jednání: 16:45 hod. 

Zapsal: PhDr. Pavel Kolařík 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání komise řídil předseda komise MUDr. Petr Kubec. V úvodu byl přivítán a představen nový člen 
komise Mgr. Ondřej Marek. 
 
Bod 1 - Příděly bytů v domě s pečovatelskou službou  
Byt č. 4 (1+1) v DPS Kosmonautů 2021/16 - návrh na umístění P.J., r. 1946, bytem Litoměřice. Žádost 
podaná dne 1.10.2012. Jmenovaný splňuje podmínky pro umístění a je v současné době na řadě. Bližší 
informace – viz příloha orig. zápisu.  
Komise doporučuje RM příděl bytu panu P.J. schválit. 
(pro: 7        zdržel se:1        proti:0)  

 
Byt č. 17 (1+1) v DPS Kosmonautů 2020/14 - návrh na umístění pí B.D.,  r. 1943, bytem Litoměřice. Žádost 
podaná dne 2.8.2016. Jmenovaná splňuje podmínky pro umístění. Odbor doporučuje přednostní řešení 
žádosti vzhledem k tomu, že jako jediná z aktivních žadatelů je osobou zdravotně tělesně.postiženou, pobírá 
příspěvek na péči a již využívá pečovatelskou službu. Bližší informace – viz příloha orig.zápisu.  
Komise doporučuje RM příděl bytu paní B.D. schválit. 
(pro: 7        zdržel se:1        proti:0)  
 
Byt č.9 (1+1) v DPS Švermova 2099/16 - návrh na umístění pí R.D., r. 1946, bytem Litoměřice. Žádost 
podaná dne 1.4.2019. Jmenovaná splňuje podmínky pro umístění. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu 
a bydlení ve 4. patře bez výtahu, odbor doporučuje přednostní řešení této žádosti. Bližší informace – viz 
příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu paní R.D. schválit. 
(pro: 7        zdržel se:1        proti:0)  
 
Byt č. 36 (1+1, podkr.) v DPS Švermova 2099/16 - návrh na umístění pana D. Š., r. 1952, bytem 
Litoměřice. Žádost podaná dne 2.11.2017. Jmenovaný splňuje podmínky pro umístění a je v současné době 
na řadě na umístění do podkrovního bytu v DPS. Bližší informace – viz příloha orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu panu D.Š. schválit. 
(pro: 7        zdržel se:1        proti:0)  

 
Žádost o směnu do prázdného bytu č. 22 (2+0) z bytu č. 6  (1+1) v DPS Švermova - pí B.K.,r.1940 žije 
se svým přítelem panem  F.S., r. 1933 v bytě 1+1. Byt je pro ně malý, proto podala písemnou žádost 
o směnu bytu.  Odbor doporučuje směnu do prázdného bytu č. 22 schválit. Bližší informace – viz příloha 
orig. zápisu. 
Komise doporučuje RM směnu bytu pí B.K. schválit. 
(pro: 7        zdržel se:1        proti:0)  

 
 
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování  
Žadatel:   
P.A., r, 1940, bytem Litoměřice. Bližší informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa na RZ 

(pro: 4        zdržel se:0        proti:4)  
 
V ulici (v místě bydliště žadatele) je zřízeno všeobecné parkovací místo pro handicap.občany a komise 
doporučuje z tohoto místa zřídit místo na RZ panu P.A.. 

Komise doporučuje zřídit vyhrazené parkovací místo panu P.A. ze stávajícího všeobecného parkovacího místa. 

 (pro: 8        zdržel se:0        proti:0)  
 
 
Bod 3 - Různé  
Ing. Bc. Jurková předala informaci z jednání FM, z níž vyplynulo, že o individuálních dotacích, které jsou 
podávány organizacemi v průběhu kalendářního roku, bude rozhodovat (či podávat doporučující stanovisko) 
zdravotní a sociální komise. Dále uvedla, že byty v domech s pečovatelskou službou by v budoucnu měly 
být určeny jen pro osoby, které je opravdu potřebují. Proto by měla být změněna kritéria pro přidělení těchto 
bytů, neboť stávající jsou již zastaralá a neodpovídají současným potřebám. Není vyloučeno, že dojde i ke 
změně názvu DPS. MUDr. Kubec – konstatoval, že kritéria jsou již skutečně letitá a bylo by na místě je 
zaktualizovat. K tomuto tématu podala dotaz pí Wünschová, která se zajímala o to, podle jakých kritérií 
budou posuzovány žádosti uchazečům, kteří si již podali žádost o byt a nebyli dosud uspokojeni, a od kdy 
budou platit nová kritéria. Ing. Bc. Jurková vysvětlila, že nová kritéria nebyla dosud stanovena. Proto bude 
zatím rozhodováno podle stávajících. Po sestavení nových kritérií bude s těmito komise seznámena a bude 
se k nim moci vyjádřit a připomínkovat je. 



Pí Opočenská se dotázala na transformaci psychiatrických služeb. Ing. Bc. Jurková reagovala tím, že je 
prozatím vše beze změn. Zdravotní pojišťovny mají své kvóty (určitý počet lékařů na určité množství 
obyvatel) a v současné době není předpoklad, že by byl počet psychiatrů v Litoměřicích navýšen. Určité 
zlepšení by mohla přinést organizace Fokus Labe, která v Litoměřicích působí a pracuje s psychiatricky 
nemocnými jedinci. 
MUDr. Kubec vyzval členy komise k aktivnímu jednání v případě zjištění zneužívání vyhrazených 
parkovacích míst a k předávání podnětů policii. Vhodným se jeví pořizování fotodokumentace, která 
napomůže při dokazování jednotlivých přestupků. 
 
Termín příští komise: 4.3.2020 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


