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Redakce časopisu Naše město Stochov vypsala anketu na téma "TESCO na Stochově". Do uzávěrky tohoto čísla (3. 11. 2011) došlo 121
odpovědí, které po zpracování uveřejňujeme. Odpovědi na otázky, které měly stejný obsah, byly sloučeny. Pro lepší přehlednost jsou
jednotlivé odpovědi střídavě uvedeny kurzívou.
OTÁZKY:
1. Je (není) pro vás tato služba přínosem a proč?
Ano, je. Tato služba Stochovu výrazně chyběla. Obyvatelé Stochova byli nuceni dojíždět do Nového Strašecí nebo Kladna, často i pro základní
nákupy.
Pro nás - starší manžele je to jednoznačně výhodné, větší nákupy jsme dosud realizovali v Kladně či ve Strašecí.
Je blízko.
Tato služba je pro mne přínosem, neboť se lidem začal nabízet jiný sortiment zboží, podstatně za levnější ceny, rozšířil se sortiment nabízených
věcí a bude vznikat na Stochově zdravá konkurence mezi podnikateli.
Ve velice úzké obchodní infrastruktuře na Stochově je jedině přínosem. Nemusím vozit zboží z Kladna.
Je, byl to dobrý nápad a oživilo to nabídku.
Je přínosem, vše nakoupím v jednom obchodě.
2. Jak vám vyhovuje jeho poloha a dopravní dostupnost ve městě?
Vyhovuje, pouze v první dny nebyla zcela dostačující kapacita parkovacích míst.
Myslíme, že poloha na okraji města je vhodná, z centra města je to přibližně tak daleko jako hřbitov, takže je přístup možný i pěšky.
Poloha mi naprosto vyhovuje, dopravní dostupnost není problém.
I přes opačný pól maximální hodnoty hustoty osídlení Stochova je tato varianta nejlepší z možných variant.
Spolu s Arvatem hyzdí jediný vjezd do našeho města.
Poloha Tesca mi zcela vyhovuje, dopravní dostupnost je dobrá.
Byla slíbena autobusová zastávka. Bude?
Nevyhovuje.
Vyhovuje. Mám auto, tak není problém.
3. Myslíte si, že její otevření bude mít zásadní vliv na stávající obchody ve městě?
Předpokládám, že prodejna s masem a uzeninami, potraviny apod. pocítí úbytek zákazníků.
Vzhledem k plné sezóně dovolených nemohu objektivně posoudit, ale pozorujeme, že zájem občanů o nákup v Tescu je.
Bezesporu ANO, již jsem zaznamenal zavření drobné prodejny (Vietnamského prodejce), bohužel k tomuto musí dojít, protože malé prodejny
cenami nemohou konkurovat obchodním řetězcům. Nicméně pokud se podíváme na podobné město (Nové Strašecí), zde k zavření menších
prodejen nedošlo. A navíc zde sídlí již dva větší supermarkety.
V to pevně doufám, protože některé obchody minulé situace značně až amorálně zneužívaly. Myslím si, že příchod Tesca by měl být teprve počátek ve zlepšení obchodní nabídky na Stochově. Pro příchod dalších konkurencí v rozumné velikosti, a to i v mimopotravinářském sektoru, tady
ještě potenciál a samotná potřeba je.
Zcela určitě, je mi stávajících podnikatelů líto.
Doufejme, že ne.
Určitě, otevření Tesca bude mít vliv na stávající obchody ve městě, vznikne zdravá konkurence mezi obchodníky, určité obchody
již v současné době zlevňují, což je myslím dobře.
Nevím, ale obchodníci ve městě se budou více snažit a možná se dočkáme zlevnění.
Bude. Budou muset snížit ceny.
4. Jste spokojeni se sortimentem, množstvím a přehledností nabízeného zboží ve stochovském supermarketu?
Ano.
Sortiment, množství a přehlednost nabízeného zboží je odpovídající potřebám menšího města a jeho okolí. Kladně hodnotíme, že součástí
je maso a uzeniny od fy Novák.
Jsem spokojen.
Nic nového.
Jsem velice spokojena a mile překvapena s velkým sortimentem, množstvím a přehledností nabízeného zboží ve stochovském supermarketu.
5. Jak dopadlo všeobecně vaše cenové srovnání s obchody ve městě?
Jsem spokojená zejména s nabídkou masa a uzenin. Je to přirozená a zdravá konkurence pro „hůře“ fungující obchody.
Cenové srovnání je vzhledem na akce, které jsou v Tescu pravidelné, pro občany Stochova je příjemné, protože u některých výrobků jsou ceny
v tomto supermarketu nižší.
Cenové srovnání s prodejnami např. na stochovském náměstí lze vyhodnotit jednoznačně ve prospěch Tesca. Bohužel jsem zaznamenal skutečnost, že ceny v Tescu Stochov jsou u některých jednotlivých položek proti Tescu Kladno, Praha vyšší v průměru o 1-2 Kč. Což hodnotím
negativně.
To je ještě brzo na hodnocení. Důležitější je, aby samotné Tesco nedělalo cenové rozdíly mezi svými supermarkety a hypermarkety (např. jako
u svého Expressu). Zatím vypadá, že rozdíly dělat nebude.
Nesrovnával jsem.
Jak které zboží, takže Tesco nic moc.
Tesco je levnější, ve srovnání s obchody ve městě.
Nevím, nesrovnávám.
Tesco je lepší cenově.
Ceny jsou stejné.
Ceny jsou lepší.
6. Chcete něco dodat?
V současné, krátké době od otevření supermarketu nelze udělat jednoznačný závěr, ale dá se předpokládat, že je občany tato možnost vítaná.
Městská policie by se na tuto lokalitu měla zaměřit, protože se sem stáhla řada problémových spoluobčanů. V oblasti se zvýšil nepořádek, prosím
technické služby o častější úklid.
Jsem velice ráda, že Tesco na Stochově vzniklo, neboť tato služba pro naše občany tu zcela chyběla. Stochovští občané houfně jezdili nakupovat dříve do Nového Strašecí, Kladna a Slaného – Kaufland, Lidl, Penny.
Je třeba autobusové spojení, každý auto nemá. Tesco by mělo mít ve vlastním zájmu i nápis ze zadu, od Kačice.
Dobrá zpráva před uzávěrkou: Zastupitelstvo města schválilo 3. 10. 2011 na svém 7. zasedání realizaci dvou zastávek ČSAD na výjezdu
z města u marketu Tesco. Název zastávek „U Křížku“.
(Připravil HoJ.)

