
 

                                                   Monitoring dne 21.01.2022  
 

Dne 21.01.2022  bylo v době od 10:00 h do 12:00 h provedeno terénní šetření 

v Bílině, na adrese Za Chlumem 754 a 755, za účasti: 

Jeřábková Markéta, DiS. -  OSVaZ MěÚ 
Bc. Vítězslav Novák, DiS. – OSVaZ MěÚ 
 
 
 
 
 
Na výše uvedené adrese se nachází celkem 46 bytových jednotek, z tohoto počtu  
12 dotazovaných bylo zastiženo, přičemž 9 z nich odmítlo vyplnit dotazník. Zastiženým 
nájemníkům byly předány informační letáčky sociálních pracovníků našeho odboru. 
Všichni zastižení nájemníci mají uhrazen poplatek za komunální odpad. Většina 
zastižených nájemníků má v Bílině trvalý pobyt a má byt v osobním vlastnictví. Jeden 
nájemník užívá byt na základě nájemní smlouvy,  která je uzavřená na dobu určitou, a 
to do 31.12.2022. Dva nájemníci jsou majitelé psů, jeden má uhrazen poplatek za psa, 
pes je řádně očkován, ale nemá čip. Druhý nájemník má psa očipovaného i 
naočkovaného, ale nemá zaplacený poplatek za psa. Byli poučeni o povinnosti mít psa 
očipovaného a hradit poplatek za svého psa. Dále byli informováni o důsledcích při 
neplnění těchto povinností. Správcem bytových jednotek je realitní kancelář SEVER 
Plus, s. r. o. Jeden nájemník je v domě a okolí spokojený. Dva nájemníci jsou v lokalitě 
nespokojení, neboť je zde velký přísun nepřizpůsobivých občanů, kteří způsobují hluk 
a nepořádek. Jeden nájemník nám sdělil, že má velký problém s holuby, kteří létají až 
do bytu a dělají tudíž všude nepořádek. Bylo nám také sděleno, že je to nahlášeno na 
MěÚ, ale nikdo s tím nic neudělal.  
Ve vchodu č. 754 byl v minulosti problém se štěnicemi, řešeno postřiky.   
Nezastiženým nájemníkům byly zanechány letáčky s kontakty na sociální pracovníky 
MěÚ Bílina.  
 
 
Pozitiva: Oba vchody celkem čisté. Dobré vztahy mezi sousedy.  
 
Negativa: Velký přísun nepřizpůsobivých občanů, hluk a nepořádek. Nedostatek 
bezpečnosti. Problém s velkým množstvím holubů. Nesbírání výkalů po psech.           
 
 
 
Zpracovala:  
Jeřábková Markéta, DiS.   
 
Ověřila: 
Bc. Věra Kodadová, DiS. 
 


