
 

                                                   Monitoring dne 18.10.2019  
 

Dne 18.10.2019  bylo v době od 09:00 h  do 11:00 h provedeno terénní šetření 
v Bílině, na adrese Břežánská 64/13 a 150/15, Mostecká 154/4,  

Důlní 397/1, 398/3 a 399/5 za účasti: 
 

Bc. Tereza Fořtová -  OSVaZ MěÚ 
Soňa Strýčková, DiS  - OSVaZ MěÚ  
Daniel Tölg - MP 
 
Šetření nebylo uskutečněno na následujících adresách: 

 Břežánská č.p. 64/13 – vchod do domu uzamčen, označen pouze jeden zvonek 
u vchodových dveří. Na zvonění nikdo nereagoval. Pravděpodobně zde nikdo 
nebydlí.   

 Břežánská č.p.150/15 – vchod do domu uzamčen, u vchodových dveří nejsou 
zvonky.   

 
Provedeno terénní šetření za asistence MP Bílina na adrese: Bílina, ul. Důlní 397/1, 
398/3 a 399/5. Z celkového počtu 18 bytových jednotek, zastiženo 8 nájemníků a 
z toho 2 dotazovaní odmítli vyplnění dotazníku.  Jeden z dotazovaných měl byt 
v osobním vlastnictví, zbylí dotazovaní užívali byt na základě nájemní smlouvy 
většinou na dobu určitou. Všichni dotazovaní mají v Bílině trvalý pobyt. Jeden byt na 
adrese Důlní 399/5 neobydlen. 
 

Pozitiva: V době šetření bylo okolí domů a chodby uklizené. Nájemníci uvedli, že jsou 

s bydlením v lokalitě a ve vchodech spokojení.  

Negativa: Nájemníci v ul. Důlní 398/3 uvedli, že ve vchodu jsou občasné sousedské 
spory. Ze strany MP Bílina poskytnuto poradenství. Jeden z dotazovaných neměl 
uhrazen poplatek za psa, poskytnuto poradenství a poučen o povinnosti hradit místní 
poplatky. 
 
V ul. Mostecká 154/4 se pravděpodobně nachází 5 bytových jednotek. Zastiženi 3 
nájemníci, z toho 1 odmítl vyplnění dotazníku.  Dotazovaní užívají byty na základě 
nájemní smlouvy (1 na dobu určitou, 1 na dobu neurčitou), mají trvalý pobyt v Bílině.  
 
Pozitiva: Dotazovaní jsou spokojeni, až na zmínku ohledně velké prašnosti a hluku ze 
silnice. 
 
Negativa: Jeden z dotazovaných nemá uhrazen poplatek za svoz komunálního 
odpadu a poplatek za psa, poskytnuto poradenství a  poučen o povinnosti hradit místní 
poplatky. 
 
 
Zpracovala:  
Bc. Tereza Fořtová 
 
Ověřila: 
Bc. Věra Kodadová, DiS. 


