
 

                                                   Monitoring dne 28. 02. 2019  

 
Dne 28.02.2019 bylo v době od  09:00  do 12:00 hodin provedeno terénní šetření 

v Bílině, M. Švabinského 621, M. Švabinského 659, Za Chlumem 796 

 

Iveta Jingerová, DiS. - OSVaZ MěÚ 

Bc. Věra Kodadová, DiS. – OSVaZ MěÚ  

Ludmila Bruschová – ÚP KoP Teplice, pobočka Bílina 

Radim Bartoš - MP 

Daniel Budoš - MP  

Daniel Tölg – MP 

 

 

Za asistence Městské policie Bílina ve spolupráci s pracovnicí Úřadu práce v Teplicích, 

pobočka Bílina bylo provedeno terénní šetření.  Pracovnice úřadu práce v rámci své činnosti 

prováděla sociální a místní šetření u klientů, kteří požádali o dávky pomoci v hmotné nouzi 

nebo tyto dávky již pobírají. Sociální pracovnice městského  úřadu u těchto osob prováděly 

monitoring. S pracovnicí úřadu práce bylo naplánováno šetření u 6 klientů, zastiženi byli 3 

klienti, se 2 byl vyplněn dotazník. Zastižení klienti užívají byty na základě nájemních smluv, 

které jsou uzavřené na dobu určitou (3 měsíce a 1 rok). Tito nájemníci mají trvalé bydliště v 

Bílině.  

 

Sociální pracovnice dále pokračovaly v terénním šetření na adrese Bílina, Za Chlumem 796.      

Z celkového počtu 23 bytů bylo zastiženo 11 nájemníků, z toho 1 nájemník odmítl vyplnění 

dotazníku. Byty jsou převážně v osobním vlastnictví nájemníků, u 2 bytů je sepsána nájemní 

smlouva na dobu určitou (3 měsíce a 1 rok). Všichni až na jednoho nájemníka mají trvalé 

bydliště v Bílině. 

 

Pozitiva: V době šetření byly chodby a okolí uklizené. Převážná část nájemníků má uhrazen 

poplatek za komunální odpad. Většina dotazovaných je spokojena s bydlením, dříve se jim však 

na sídlišti žilo lépe.  

 

Negativa: Dva nájemníci neměli uhrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu, proto byli 

poučeni o nutnosti hrazení těchto poplatků. V jednom případě nájemník uvedl, že má obavy 

z přihlášení nezletilých dětí do Základní školy Za Chlumem, neboť se dozvěděl o šikaně ve 

škole.   

 

 

Zpracovala: 

Iveta Jingerová, DiS. 

 

 

 

Ověřila: Bc. Věra Kodadová, DiS.   


