
 

                                                   Monitoring dne 26.04.2019  
 
Dne 26.04.2019  bylo v době od 9:00 do 11:30 hodin provedeno terénní šetření v Bílině na 

adresách: Mostecká 129, Sídliště Za Chlumem 794, Sídliště Za Chlumem 762, Sídliště Za Chlumem 

754, Sídliště Za Chlumem 787 a v Hostomicích na adresách: Školní náměstí 305, ul. 5. května 99 za 

účasti: 

Bc. Tereza Fořtová – OSVaZ MěÚ 
Soňa Strýčková, DiS  – OSVaZ MěÚ 
Petra Morawetzová – ÚP ČR, KoP Bílina 
Jan Citrák – MP Bílina 
Pavel Strnad – MP Bílina 
 
Za asistence Městské policie Bílina a ve spolupráci s pracovnicí Úřadu práce v Teplicích, 

kontaktní pracoviště 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, 

zastiženo bylo 5 klientů. Většina zastižených osob užívá byty na základě nájemní smlouvy na 

dobu určitou, v jednom případě na dobu neurčitou. Všichni mají trvalý pobyt v Bílině nebo 

Hostomicích.  

Pozitiva: Vchody na výše uvedených adresách byly čisté. 
 
Negativa: Jeden z dotazovaných na adrese Sídliště Za Chlumem 762 si stěžoval na jiného 
nájemníka. Tento je dle jeho sdělení hlučný a nerespektuje ostatní nájemníky. Bylo poskytnuto 
poradenství, že v případě konfliktů má dotazovaný volat strážníky MP Bílina. 
 

Sociální pracovnice dále pokračovaly v terénním šetření na adrese Bílina, Za Chlumem 787.       
Z celkového počtu 23 bytů bylo zastiženo 5 nájemníků, z toho 3 nájemníci odmítli vyplnění 
dotazníku. Jeden nájemník užívá byt na základě nájemní smlouvy na dobu určitou a druhý 
nájemník má byt v osobním vlastnictví. Oba nájemníci mají trvalý pobyt v Bílině a uhrazeny 
poplatky za komunální odpad.  
 
Pozitiva: Chodby v panelovém domě udržovány v čistotě a pořádku.  
 
Negativa: Nájemníci si stěžovali na hluk a nepořádek od nepřizpůsobivých obyvatel v lokalitě 
Sídliště Za Chlumem. Tito byli poučeni o kontaktování majitele bytů a MP Bílina.  
 
 

Zpracovala:  
Bc. Tereza Fořtová 
 
Ověřila: 
Bc. Věra Kodadová, DiS. 


