
                                                   Monitoring dne 07.06.2019  
 
Dne 07.06.2019  bylo v době od 9:00 do 10:00 hodin provedeno terénní šetření v Bílině na 
adresách: Teplická 601, Antonína Sovy 624, Antonína Sovy 637, M. Švabinského 611, M. 
Švabinského 648, M. Švabinského 649, M. Švabinského 650, M. Švabinského 660, 
Litoměřická 237, Litoměřická 862 za účasti:  
 

Bc. Tereza Fořtová – OSVaZ MěÚ 
Soňa Strýčková, DiS  – OSVaZ MěÚ 
Mgr. Alice Hartmanová, DiS. – ÚP ČR, KoP Bílina 
Jan Krzák – MP Bílina 
Jan Rozšafný – MP Bílina 
 
Za asistence Městské policie Bílina a ve spolupráci s pracovnicí Úřadu práce Teplice, 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 10 klientů, zastiženo bylo 7 
klientů.  
U zastižených nájemníků proveden monitoring na adresách: Teplická 601, Antonína Sovy 624, 
Antonína Sovy 637, M. Švabinského 611, M. Švabinského 648, M. Švabinského 650, 
Litoměřická 237. Většina dotazovaných měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou, 
v jednom případě byt v osobním vlastnictví a jednou majitel rodinného domku.  Dva nájemníci 
neměli uhrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu, tito poučeni o povinnosti hradit 
poplatky. Všichni mají trvalý pobyt v Bílině. 
 
Pozitiva: Vchody v panelových domech na výše uvedených adresách byly čisté. 
 
Negativa: Rodinný dům na adrese Litoměřická 237 byl v dezolátním stavu. Dotazovaní 
nájemníci v ulici M. Švabinského a Antonína Sovy si stěžovali na hluk, nepořádek a potulující 
se  nezl. děti v nočních hodinách. V lokalitě četná kumulace nepřizpůsobivých osob. 
Poskytnuto poradenství, že v případě konfliktů nájemníci mohou volat strážníky MP Bílina. 
 
Sociální pracovnice městského úřadu za asistence Městské policie Bílina dále pokračovaly v 
terénním šetření na adrese: Bílina, Jiráskova 335. Z celkového počtu 11 bytových jednotek byli 
zastiženi 4 nájemníci, z toho 2 odmítli vyplnění dotazníku. Zastižení nájemníci měli byty 
v osobním vlastnictví, měli uhrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu a trvalý pobyt 
v Bílině.  
 
Pozitiva: Okolí domu a chodby byly v době šetření v čistotě a pořádku. Nájemníci uvedli, že 
jsou s bydlením v lokalitě a ve vchodu spokojeni.  
 
Negativa: Žádná negativa nebyla zaznamenána. 
 
 
Zpracovala:  
Bc. Tereza Fořtová 
Soňa Strýčková, DiS.  
 
 
Ověřila: 
Bc. Věra Kodadová, DiS. 


