
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise zdravotní a sociální 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
Konaného 30. 11. 2022 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice  
 

Přítomni: 
MUDr.Klementová 
Ing.Bc. Jurková Renáta 
Opočenská Irena 
Bc.Jelínková Ivana,DiS. 
Dadejíková Karolína 
Štěrbová Marcela 
MUDr.Jenček Miroslav 
Aksenowá Ivana, DiS. – sekretářka komise 
 
Omluveni: 
Mgr. Křivan Pavel 
PhDr. Simerská Lenka) 
 
 
Nepřítomni: 
MUDr. Baudyš Ilja 
MUDr. Pinka Pavel 
 
 
Program: 

1) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2) Program podpory soc. a zdrav. aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2023 
3) Příděl seniorského bytu 
4) Příděl bytů v Domě s podporovanými pečovatelskými byty, ul. Kosmonautů 2261, 

Litoměřice 
5) Různé 

 
 
 
Jednání komise řídila předsedkyně komise MUDr. Klementová.   
Projednáno: 
 
Bod 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé: 
Ř.D., r. 1960, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
12.9.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
P.J., r. 1939, bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
19.9.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
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B.V., r. 1950, bytem Litoměřice – dosud neměl parkovací místo – nová žádost  (podání dne 
19.9.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
P.L., r. 1965, bytem Litoměřice – dosud neměl parkovací místo – nová žádost (podání dne 
24.10.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy  
o prověření možnosti zřízení dalšího všeobecného parkovacího místa před domem A.Muchy 21 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
F.I., r. 1933, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
31.10.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
V.P., r. 1978,  bytem Litoměřice – již měl parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
14.11.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
Nezl. H.A.M., r. 2008, zastoupena zák.zástupcem otcem Mgr. H.M.,  bytem Litoměřice – již 
měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 14.11.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 

Nezl. G.M., r. 2009, zastoupena zák.zástupcem   matkou R.L., bytem Litoměřice – již měla 
parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 15.11.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
C.E., r. 1951, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 
16.11.2022). Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužení vyhrazeného parkovacího místa na další 3 roky. 
(pro:7  proti: 0  zdržel se: 0) 

 
 
K bodu 2 – Program podpory soc. a zdrav. aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2023 
Materiál obdrželi členové komise e-mailem. Pro rok 2023 máme k vyplacení částku 300 tis. Kč. 
Žádosti bude možno podávat celý únor 2023.  
Komise doporučuje RM pravidla dotačního programu schválit. 
(pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1) 

 

K bodu 3 – Příděl seniorského bytu 
SB Kosmonautů 2020/14, č. bytu 14 (1+1) návrh na umístění pí K.I., r. 1936, bytem Litoměřice. 
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 
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K bodu 4 – Příděl bytů v Domě s podporovanými pečovatelskými byty, ul. Kosmonautů 2261, 
Litoměřice 
Byt č. 2 (1+KK) – návrh na umístění manželů S.M., r. 1954 a S.L., r. 1953, oba bytem Litoměřice. 
Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.   
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 
 Byt č. 5 (1+KK) – návrh na umístění pana G.T., r. 1950, bytem Litoměřice. Podrobnější informace 
– viz příloha orig. zápisu. Po diskusi přijat závěr: 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit. 
(pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0) 
 

K bodu 5 – Různé 
- Termíny komisí v roce 2023: 1.2., 5.4., 7.6., 6.9., 1.11. vždy od 15,45 hod. 
- Pí Opočenská informovala o podnětu ze skupiny komunitního plánování pro 

zdrav.postižené ohledně pečovatelské služby Charity Litoměřice, týkající se zajištění 
nákupů pro seniory a poradenství. Vedoucí odboru Ing. Bc.Jurková do příště prověří  
u ředitelky Charity. 

- Bc.Jelínková navrhuje možnost zajištění přednášky pro seniory na téma pomoci 
seniorům, aby došlo k jejich větší informovanosti (zajištění služeb, soc.dávek apod.). 
K tomu Ing. Bc.Jurková – možnost zahrnout do akce Místa přátelská seniorům. 

- Pí Dadejíková – řešila zda je možnost při rekonstrukci vozovky přesunout všeobecné 
park.místo pro invalidy o kus dál a ne ho po dobru rekonstrukce rušit. Dále hovořila  
o tom, že je málo parkovacích míst před úřady. Doporučeno dotázat se na odboru 
dopravy. 

 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,20 hod. 

 

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS 
 
 
 

 
 


