
 

                                             Monitoring dne 12.08.2022 
 

Dne 12.08.2022  bylo v době od 09:00 h do 10:30 h provedeno terénní šetření 

v Bílině, na adrese Maxe Švabinského 650 a 651, za účasti: 

Soňa Strýčková, DiS. – OŠSVaZ MěÚ 
Jeřábková Markéta, DiS. -  OŠSVaZ MěÚ 
 
 
 
 
Na výše uvedených adresách se nachází celkem 22 bytových jednotek, z tohoto počtu  
7 dotazovaných bylo zastiženo, přičemž 1 z nich odmítl vyplnit dotazník. Všichni 
dotazovaní nájemníci mají v Bílině trvalý pobyt a také řádně zaplacen poplatek za svoz 
komunálního odpadu.  
Dva z dotazovaných nájemníků mají byt v osobním vlastnictví. Zbylí nájemníci užívají 
byt na základě nájemní smlouvy, přičemž dva z nich mají smlouvu na dobu neurčitou 
a dva na dobu určitou, a to do 31.12.2022.  
Ve vchodě č.p. 650, si dotazovaní nájemníci nejvíce stěžovali na rodinu, která bydlí 
v přízemí. Tato rodina byla také námi oslovena, ale odmítla veškerou komunikaci.  Bylo 
nám sděleno, že v bytě bydlí nadměrný počet osob, jsou hluční až do pozdních 
večerních hodin a nedá se s nimi na ničem domluvit. Nájemníkům bylo poskytnuto 
poradenství o nutnosti při takových situacích volat městskou nebo státní policii. Jedna 
z dotazovaných sdělila, že ji několikrát volala, ale nebyla sjednána žádná náprava.  
Ve vchodě č.p. 651, si dotazovaní nájemníci stěžovali na velké množství 
nepřizpůsobivých občanů v blízkém okolí a hluk ve večerních hodinách.  
V obou vchodech byl problém se štěnicemi, ve vchodu č.p. 650 se objevili v jednom 
z bytů minulý týden, byt byl deratizován. Ve vchodu č.p.  651 se tento samý problém 
řešil přibližně před rokem.  
Nezastiženým nájemníkům byly zanechány letáčky s kontakty na sociální pracovníky 
MěÚ Bílina.  
 
Pozitiva: Vchod č.p. 651 čistý. 
Negativa: Vchod č.p. 650 špinavý a zničený, na společných chodbách vytrhané lino, 
rozbité vchodové dveře. Špatné sousedské vztahy s rodinou v přízemí, hluk 
v pozdních večerních hodinách. Velké množství nepřizpůsobivých občanů v blízkém 
okolí.  
 
 
 
 
 
Zpracovala:  
Jeřábková Markéta, DiS.   
 
Ověřila: 
Bc. Věra Kodadová, DiS. 
 


