
Budování sousedských vztahů 
a řešení stížností



Člověk je tvor společenský a v průběhu života se stává součástí celé 
řady sociálních skupin, tedy i té sousedské. 

Tato skupinová příslušnost je zdrojem sociálních vazeb a vlivů, 
které nás nutí učit se a naplňovat 

svou společenskou a skupinovou roli. 

V průběhu celého života vlastně pracujeme na tom, abychom byli 
dobrým sousedem. 

Získáním nájemní smlouvy a nastěhováním se do bytu na sebe 
bereme závazek budovat dobré sousedské vztahy.

Sousedské vztahy



Existuje ideální soused?

Tichý, milý, usmívá se, není zvědavý, ale naopak kdykoli 
ochotný pomoci. Ale s mírou, nesmí být vlezlý. 

Tak nějak si většina lidí představuje ideálního souseda. 

Sousedské vztahy jsou totiž velmi důležité a dovedou 
pořádně znepříjemnit život.



Koho za souseda Češi nechtějí…

➢Devět z deseti Čechů by nechtělo mít za souseda:
➢alkoholika,
➢narkomana

➢ člověka s kriminální minulostí. 

Přibližně třetina Čechů by nechtěla mít za souseda:
➢ člověka s jinou barvou pleti, cizince. 

Jedinou další skupinu, kterou často zmiňovali jako 
nepřijatelnou:

➢ lidé psychicky nemocní. 



Jak řešíme sousedské 
nedorozumění v Plzni…..



Sousedské spory/podněty 

Při včasné intervenci je možné předejít situacím, které 
jsou pro všechny nájemce neúnosné. Podněty/stížnosti 

jsou plné emocí a je velmi těžké a složité pro pracovníka 
se v tom vyznat.

Velká část podnětů/sporů směřuje za narušením 
obvyklých pořádků v domě (hluk nebo nepořádek ve 

společných prostorech, časté návštěvy, užívání 
návykových látek apod.). 



Prevence ztráty bydlení…

➢ Sousedské spory jsou součástí systému prevence ztráty 

bydlení a postup je pospán v instrukci Podmínky pro výběr 

nájemců do uvolněných bytů v domech ve vlastnictví 

statutárního města Plzně.

➢ Systém byl nastaven v dubnu 2021.

➢ Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností jsou 

definována v instrukci QI 83-01-02.



Jak postupujeme……

➢ Podněty a stížnosti řeší Bytový odbor a Odbor dostupného 

bydlení a sociálního začleňování MMP.

➢ Vede se jednotná evidence sousedských podnětů na společném 

uložišti.

➢ Správce bytového fondu, pokud obdrží podněty, předává 

jednomu z odborů.

➢ Osobní a telefonická oznámení jsou vždy písemně zaznamenána.



Statistika

2021 2022

BYT ODBSZ BYT ODBSZ

Celkem 47 22 18 10

Hluk 11 2 3 1

Nepřihlášené 
osoby 14 1 1 1

Nepořádek, 
hromadění 17 5 4 4



Sociální pracovníci a sousedské 
podněty……

➢ Pracovník, který přijal informaci o „problému v domě“, 
vyhodnotí zda jde o podnět či stížnost. Zaznamená do příslušné 

evidence.

➢ Na společné poradě je dohodnuto, kdo se bude podnětu nebo 
stížnosti věnovat  a jakým postupem:

1. Informačním dopisem – pozvání na schůzku (stěžovatel i ten 
proti komu je podnět veden)

2. Šetřením na místě.

3. Kombinace



Sociální pracovníci a sousedské 
podněty……

➢ Sociální pracovník vždy provede záznam včetně návrhu 
doporučení a další postup.

➢ Následně konzultuje na ranní poradě.

➢ Vedoucí odboru posílá informační dopis.

➢ Výstraha.

➢ Domovní schůze.

➢ Návrh na ukončení nájemní smlouvy.



Doporučený obsah zápisu

Zápis musí obsahovat co nejvíce relevantních informací. 

Uvést, co nejpodrobněji, v čem nájemníci spatřují problém a 
jaké chování je ruší nebo obtěžuje. 

Popsat, jak byla dosud daná věc v domě obvykle řešena, tedy 
jaké jsou v domě zažité zvyky. 

Obsahuje datum a čas, kdy bylo šetření provedeno, jakými 
pracovníky. 



Kazuistiky…….



Ukázka spolupráce ODBSZ a projektu HF 
Ledovec



Nápady….







Den sousedů….





Děkuji za pozornost!
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