Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

konané dne 15. 5. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čermáková Lenka
Douša Josef
Hermann Petr
Kofrová Pavla
Krňáková Kateřina
Najmanová Miroslava
Pavlasová Jana
Poláčková Ivana
Simerská Lenka
Smetanová Petra
Šabatová Magdaléna
Vedejová Veronika
Vodičková Irena
Hosté: Zalabáková Iveta
Jednání řídil P. Hermann, zapisovala I. Vodičková (IV).
Program:
1. Informace o dalším postupu k OZV k hazardu
2. Závěry ověřovací ankety a sociologického průzkumu výstupů z veřejného fóra „Desatero
problémů“
3. Informace k plánovaným podzimním kampaním
4. Různé
5. Závěr

1

Informace k problematice heren – výstup z jednání Zastupitelstva města, vyjádření komise k
problematice

Jednání komise se zúčastnila Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru MěÚ, která
podrobně popsala aktuální situaci při přípravě obecně závazné vyhlášky města. Konečná podoba
vyhlášky bude předložena na jednání ZM 21.6. Zastupitelstvo města na svém jednání 26.4. schválilo
kritéria pro regulaci – tj. zákaz provozování hazardu na území vymezeném plochou do vzdálenosti
100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do vybraných škol a školských zařízení. Tento návrh již
byl odsouhlasen s Ministerstvem vnitra – nyní se řeší grafická podoba příloh. Poté proběhla bohatá
diskuze.
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Závěry sociologického průzkumu výstupů z veřejného fóra „Desatero problémů“

Byla podána informace o výsledcích veřejného fóra „Desatero problémů“ a navazujícího
sociologického průzkumu (viz prezentace) z pohledu celkových výsledků i hodnocení z pohledu
jednotlivých kategorií respondentů – podle věku a vzdělání.
3

Informace k plánovaným podzimním kampaním

Byla podána informace k plánovaným podzimním kampaním
Evropský týden mobility
16. 9. - O dopravě hravě zdravě a cyklopeloton do Bad Schandau
17. 9. - Cyklopeloton pro školy – soutěž v cyklodovednostech
a další pravidelné akce
Měsíc zdraví
kromě pravidelných akcí:
• nabídka společnosti Onkomaják – komise byla informována o možnosti preventivní akce
Zdravé plíce (nafukovací plíce mají rozměry 4,5 x 3 m) pro žáky litoměřických škol, cena vč.
DPH 42 350 Kč – realizace závisí na možnosti získat finance – potřeba nalézt vhodné
partnerství
•

4

nabídka neziskové organizace Rozkoš bez rizika (testování viru HIV) – umístění sanitky při
některé z akcí města, komisí ZM a MA 21 byla navrženo nabídnout tuto doprovodnou
preventivní aktivitu při Pivních slavnostech 11. 8. 2018.

Různé
4.1

Audity

IV informovala přítomné o dalším průběhu kontrol na místě v rámci auditu UR – do konce května
proběhnou kontroly všech oblastí UR.
4.2

Plánované akce

Dále IV informovala o probíhajících akcích a akcích naplánovaných do konce června (viz prezentace).
Členové komise i veřejnost jsou na všechny akce srdečně zváni.
4.3

Odměny pro letní preventivní akci „Bez přilby už nevyjdu“

Byl diskutován výběr reflexních prvků jako odměn pro letní preventivní akci „Bez přilby už nevyjdu“,
která bude opět probíhat především na cyklostezce a v okolí. Odměny byly navrženy ZML po dohodě
s MěP, jedná se o přilby, reflexní vestičky, blikačky, zvonky a další.
4.4

Nedostatek laviček ve městě – podnět pro revitalizaci

Členy komise bylo připomínkováno malé množství laviček po městě – např. kolem Lidlu, v Plešivecké a
Škroupově ulici. Jedná se o místa, kde si buď potřebují odpočinout především starší občané při cestě
od autobusu na nákup a zpět, nebo o místa u dětských hřišť. Členové komise si uvědomují, že zájmy
jdou často proti sobě – prostor pro setkávání matek a dětí a zároveň příležitost pro nepřizpůsobivé
občany k rušení běžného chodu (bezdomovci, mladiství, …).
Úkol: IV předá podnět k řešení příslušným odborům (OÚR).

Zápis Komise ZM a MA21

2

24. 4. 2018

Příští jednání komise se bude konat 12. června 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice,
Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, 25. 5. 2018
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