
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 04.09.2019 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• Jiří Skřivánek 

• Ing.Radek Löwy  

• Jana Wünschová 

• Mgr. Robert Krejčí 

• Irena Opočenská  

• MUDr. Libor Pardubický 
 

Omluven: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Vladimíra Stranková 

• Mgr. Kateřina Stibalová 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• MUDr. Miroslav Jenček 
 

 
Neomluven: 

• Renata Valášková 
 
 
 
 
 

 
 

Jednání řídil: Pavel Kolařík 

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: 16:05 hod. 

Zapsal: PhDr. Pavel Kolařík 

 

 

 

 

 

 



 

Jednání komise zahájil a dále řídil PhDr. Pavel Kolařík.  Své hlasování k jednotlivým bodům telefonicky sdělil 
předseda komise MUDr.Kubec a dodatečně se osobně k hlasování vyjádřila i Ing.Bc.Jurková.  
 
K bodu 1 - Příděl bytu v DPS  
Byt č. 17  (1+1) v DPS Švermova 2099/16 - návrh na příděl bytu: pí F.B ., r.1945, bytem Litoměřice. Žádost 
podaná dne 21.5.2018. Splňuje kritéria pro umístění do DPS a v současné době je na řadě na umístění do 
podkrovního bytu v DPS. Bližší informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.  
(pro: 6+2          zdržel se:0        proti:0) 
  
Byt č. 21 (2+0) v DPS Švermova 2099/16 - návrh na příděl bytu manželům: P.J., r.1935 + P.M., r. 1946, 
bytem Litoměřice. Žádost podaná dne 14.3.2018. Manželé splňují podmínky umístění do DPS a v současné 
době jsou na řadě na umístění do DPS. Bližší informace – viz příloha originál zápisu. 
Komise doporučuje RM příděl bytu schválit.  
(pro: 6+2          zdržel se:0        proti:0) 
  
K bodu 2 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování  
Žadatelé:   
C. E., r. 1951, bytem Litoměřice - již měla parkovací místo, skončila jeho platnost (podání 5.8.2019). Bližší 
informace – viz příloha originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje zřízení (prodloužení) vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 6+2        zdržel se:0        proti:0)  
   
P. V., r. 1983, bytem Litoměřice - nová žádost o parkovací místo (podání dne 19.8.2019). Bližší informace 
– viz příloha originál zápisu. Po diskusi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa  
(pro: 6+2        zdržel se:0        proti:0)  

 
  
K bodu 3- Různé  

• Další jednání komise dne 6. 11. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


