
Monitoring dne 03.05.2018 

 

Dne 03.05.2018 bylo v době od 08:45 do 10:15 hodin provedeno terénní šetření 
na adresách: ul. M. Švabinského č.p. 618,653,655,662 a 666,  ul. Horská č.p. 24/16, ul. Kmochova 

č.p. 194/15 a 202/4 za účasti: 
 

 
 
 
Vendula Vodičková 1. – místostarostka MěÚ Bílina 
Soňa Strýčková, DiS. – OSVaZ MěÚ, sociální pracovník 
Klára Horváthová, DiS. – Úřad práce Teplice 

Marcel Špička – zástupce velitele MP 
Daniel Budoš -  MP 
Jan Citrák - MP 
 

  

O prováděném šetření byli informováni správci bytových jednotek výše uvedených domů. 

 
OSVaZ  
 
Sociální šetření probíhalo opět za účasti pracovnice Úřadu práce v Teplicích, která v rámci své činnosti 
prováděla sociální a místní šetření u klientů, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Z celkového 
počtu 8 příjemců dávek jich bylo zastiženo 5. Z toho 4 příjemci bydlí v panelových domech na základě 
nájemních smluv a 1 příjemce v rodinném domě, který má v osobním vlastnictví.  Všichni dali souhlas 
se vstupem do obydlí. Nájemní smlouvy jsou ve dvou případech uzavřeny na dobu neurčitou a zbývající 
na dobu určitou ( 3 měsíců). Trvalý pobyt v Bílině mají všechny osoby. 
 
Pozitiva:  V některých domech jsou chodby udržovány čisté. Všechny byty udržovány v čistotě a 
pořádku. Až na jeden případ jsou uvedené osoby s bydlením spokojené. 
 
Negativa: Při šetření bylo zjištěno, že někteří lidé nemají uhrazeny místní poplatky za svoz komunálního 
odpadu.  Všichni byli poučeni a informováni o povinnosti hradit tyto poplatky, a v případě dluhu o 
formě splácení. Dále osobám, které uvedly, že mají i jiné dluhy, byly předány kontakty na  Poradnu při 
finanční tísni. Lidé byli s bydlením až na jeden případ spokojeni.  V bytovém domě v ul.  M. Švabinského 
č.p. 666 ve společných prostorách byl nepořádek a zápach. V bytovém domě v ul. M. Švabinského č.p. 
655 nájemník bytu poukazoval a to, že na chodbě přespávají bezdomovci a osoby užívající návykové 
látky. Doporučeno přivolat hlídku městské policie. 
V jednom z bytových domů v ul. M. Švabinského v době provádění šetření byla na chodbě zastižena 
nezl. dívka školou povinná. Za asistence městské policie byla předaná matce, která v domě bydlí.  Toto 
zjištění bylo předáno příslušné pracovnici orgánu sociálně právní ochrany dětí zdejšího úřadu k dalšímu 
řešení.  
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Iva Zábojníková 


