
Monitoring dne 25.10.2019 

Dne 25.10.2019 bylo v době od 09:00 do 11:00 hodin provedeno terénní šetření 
na adresách: M. Švabinského 665, Sídliště U Nového nádraží 680, 681 a 

701,  Důlní 398/3, Teplická 599 
 
 
 

Bc. Tereza Fořtová – OSVaZ MěÚ 
Bc Věra Kodadová, DiS. OSVaZ MěÚ 
Lucie Fryčová – ÚP ČR, KoP 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 5 klientů, zastiženi byli 3 klienti. Všichni zastižení 

nájemníci užívají byty na základě nájemní smlouvy na dobu určitou (3 měsíce). Všichni 

mají trvalý pobyt v Bílině.  

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

adrese: Bílina, Teplická 599. Z celkového počtu 32 bytů, bylo zastiženo 6 nájemníků, 

z toho 3 odmítli vyplnění dotazníku. Většina zastižených nájemníků užívá byty na 

základě nájemní smlouvy na dobu určitou (3 měsíce). Všichni dotazovaní mají  trvalý 

pobyt v Bílině. 

 
Pozitiva: Okolí domů a chodby v době šetření byly uklizené kromě ulice M. 
Švabinského 665. Až na jednoho nájemníka měli všichni uhrazeny poplatky za 
komunální odpad a poplatek za psa.  
 
Negativa: Nepořádek na chodbách domu M. Švabinského 665. Jeden nájemník (trvalý 
pobyt v Bílině 14 dní) neměl uhrazen poplatek za komunální odpad, byl poučen o 
povinnosti řádně hradit a na možné důsledky neplacení. Dva nájemníci uvedli, že se 
jim nelíbí bydlení v lokalitě a v domě, a to z důvodu  rušení nočního klidu ve večerních 
hodinách nepořádku v domě. Z naší strany byli poučeni, aby kontaktovali Policii ČR 
nebo Městskou policii Bílina. 
 
 
 
Zpracovala: Bc. Tereza Fořtová 
 
Ověřila: Bc. Věra Kodadová, DiS. 
 
 
 

Krzák Jan –  MP Bílina 
 

  


