
Monitoring dne 26.07.2019 

Dne 26.07.2019 bylo v době od 08:00 do 10:00 hodin provedeno terénní šetření 
na adresách: Bílina - SHD 570/15, SHD 556/1, Teplická  596, Čsl. Armády 553, 

Antonína Sovy 638, Za Chlumem 754, Jiráskova 325 a 324 
 
 
 

Bc. Lucie Muraňská, DiS. – OSVaZ MěÚ 
Soňa Strýčková, DiS. OSVaZ MěÚ 
Ludmila Bruschová– ÚP ČR, KoP Bílina 
Adrian Adámek – 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 prováděla monitoring. S pracovnicí úřadu 

práce bylo naplánováno šetření u 6 klientů, zastiženi byli 3 klienti. Všichni zastižení 

nájemníci užívají byty na základě nájemní smlouvy na dobu určitou (1 rok, 3 měsíce). 

Všichni mají trvalý pobyt v Bílině.  

Dále bylo provedeno sociálními pracovníky za asistence MP Bílina terénní šetření na 

adrese: Bílina, Jiráskova 324 a 325. Z celkového počtu 22 bytů, byli zastiženi 4 

nájemníci, z toho 2 odmítli vyplnění dotazníku. Zastižení nájemníci mají byt v osobním 

vlastnictví a trvalý pobyt v Bílině. 

 
Pozitiva: Okolí domů a chodby v době šetření uklizené. Až na jednoho nájemníka měli 
všichni uhrazeny poplatky za komunální odpad a poplatek za psa. Nájemníci nám 
uvedli, že jsou v lokalitách a ve vchodech s bydlením spokojení. 
 
Negativa: Jeden nájemník neměl uhrazen poplatky za komunální odpad, byl poučen 
o povinnosti řádně hradit a na důsledky neplacení. Bylo doporučeno dluh splácet. 
Jeden nájemník dále upozornil na  rušení nočního klidu ve večerních hodinách a to 
lidmi, kteří vybírají popelnice, dělají hluk a následně po nich zůstává nepořádek. Z naší 
strany byl poučen, aby kontaktoval Policii ČR nebo Městskou policii Bílina. 
 
 
 
Zpracovala: Bc. Lucie Muraňská, DiS.  
 
 
Ověřila: Bc. Věra Kodadová, DiS. 
 
 
 
 

Daniel Tölg –  MP Bílina 
 

  


