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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 

Vážený  
 
město Bílina 17.07.2020 obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž 
žádáte o následující informace:  
 
Na jednání zastupitelstva, které se konalo dne 24.6.2020 veřejně, vystoupil obyvatel Bíliny 
se stížností, že se již dva roky nemůže domoci nápravy ohledně stálého rušení nočního klidu 
z přilehlé restaurace.  
Kolik bylo celkem podáno stížností na rušení nočního klidu z restaurace Bowling v Síbově 
ulici v Bílině, kolik této restauraci bylo uloženo pokut a v jakých výších? A to od ledna 2018 
do současnosti.  

 
Odborem dopravy Městského úřadu Bílina byla provedena kontrola evidence přestupků, 
a to za požadované období, tj. od 01.01.2018 do 20.07.2020. V předmětné evidenci byly 
zjištěny následující údaje, ve věci řešení rušení nočního klidu vztahující se k provozovně 
„Bowling“ v Síbově ulici v Bílině: 

- rok 2018 (celý): bez oznámení 
- rok 2019 (celý): 13 oznámení o možném spáchání přestupku podle ust. § 5 odst. 2 

písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (oznámeno ze strany 
Městské policie Bílina).  

- rok 2020 (do 20.07.): 4 oznámení o možném spáchání přestupku podle ust. § 5 
odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (oznámeno 
ze strany Městské policie Bílina); 1 oznámení Krajské hygienické stanici Ústeckého 
kraje. 

Na informaci vztahující se k počtu a výši uložených pokut mají právo pouze účastníci 
přestupkového řízení, kdy z tohoto důvodu nelze na tuto otázku zcela odpovědět. Výše 
uložené pokuty je poté součástí výrokové části jednotlivých rozhodnutí. V obecné rovině 
je výše uložených pokut dána ust. § 5 odst. 3 písm. b) zákona o některých přestupcích, 
kdy za rušení nočního klidu lze uložit pokutu do výše 10.000 Kč. 
___________________________ 
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Na tomto zastupitelstvu paní starostka také uvedla, že se zástupci města pravidelně 
setkávají se zástupci majitelů bytových jednotek. Prosím o všechny zápisy z těchto jednání, 
a to prosím od ledna 2018 doposud. Určitě se z jednání zápisy vedou, když se vedou 
ze všech jiných jednání.  
 
Oficiální zápis z koordinační schůzky za účasti správců bytového fondu a největších 
vlastníků bytového fondu ve městě Bílina, která se uskutečnila 03.04.2019 je pro Vás 
k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu starostky. Pro sjednání termínu pro nahlédnutí 
do zápisu prosím kontaktujte sekretariát, a to buď e-mailem na sekretariat@bilina.cz, nebo 
telefonicky na tel. č. 417 810 801, 802.  
V průběhu let 2019–2020 se uskutečnily další schůzky za účasti vedení města, jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek a příslušných vedoucích odborů, a to jak na problematických 
adresách ve městě, tak v kanceláři starostky nebo místostarostky, na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví nebo na odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Jejich předmětem 
bylo projednání mnoha různorodých témat souvisejících s vlastnictvím či správou bytů 
na území města. Z těchto jednání byly pořizovány pouze interní poznámky, nikoli oficiální 
zápisy. Schůzky se např. uskutečnily v těchto termínech:  

- pan Špindler – 25.06.2020 
- pan Jasenský – 31.01.2020, 23.06.2020, 26.06.2020 
- pan Petržilka – 01.11.2019, 15.05.2019, 22.01.2020 

Dále je s majiteli bytového fondu jednáno prostřednictvím e-mailové nebo telefonické 
komunikace.  
 
Pro úplnost uvádím, že další koordinační schůzka správců bytového fondu a největších 
vlastníků bytového fondu ve městě se uskuteční 02.09.2020.  
___________________________ 
 
Dne 22.07.2019 podepsalo město Bílina smlouvu se společností DBO Advisory, s. r. o. 
Předmětem smlouvy bylo poskytování poradenských služeb při zpracování ekonomicko-
právní analýzy dalšího možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině na Kyselce. 
Jakou celkovou částku město Bíliny společnosti DBO Advisory, s. r. o., za tyto služby 
vyplatilo?  
 
Město Bílina vyplatilo společnosti BDO Advisory, s. r. o., Praha 8, částku stanovenou 
smlouvou o poradenské činnosti, která byla mezi společností BDO Advisory, s. r. o., jako 
poradcem a městem Bílina jako klientem uzavřena 22.07.2019. Smlouva o poradenské 
činnosti je k dispozici v registru smluv. 
 

S pozdravem 

 

 
 
Ing. Ladislav Kvěch 
tajemník MěÚ 

 
 




