Anketa „Bezpečnost ve městě - 2015“
V jednom z předešlých čísel měsíčníku Naše město Stochov jsem Vás informovala, že se
podařilo získat dotaci na vybudování dalšího kamerového bodu. Na základě dotazníkového
šetření byla vybrána lokalita, která byla občany vnímána jako nejvíce problematická. Nový
kamerový bod byl vybudován na křižovatce ulic Sokolovská a Hornická a pomáhá
monitorovat prostranství poblíž dětského domova a celou spodní část ulice Hornická.
Současně jsem čtenáře požádala o vyplnění ankety na téma bezpečnost ve městě, kde mě
mimo jiné zajímal názor na stávající kamerový systém, na jeho další rozšiřování i na celkovou
bezpečnostní situaci ve městě. Přestože bylo distribuováno téměř 2000 dotazníků, vrátilo se
jich pouhých 50. Věřím, že alespoň těchto 50 lidí zajímá bezpečnostní situace ve městě. A
nebo to možná znamená, že všichni ostatní jsou s bezpečnostní situací tak spokojeni, že
nepovažují za nutné se k ní nějak vyjadřovat.
V loňské anketě bylo mnoho připomínek k nedostatku odpadkových košů ve městě. Vedení
města na tuto připomínku zareagovalo a v průběhu loňského roku bylo rozmístěno na území
města 50 nových odpadkových košů.
Teď již k vyhodnocení nejnovější ankety. Zúčastnilo se jí 29 žen a 21 mužů. Ve všech
věkových kategoriích byl přibližně stejný zájem o vyplnění ankety. Nejvíce respondentů bydlí
na sídlišti poblíž Mírového náměstí a na starém Stochově. Naopak nejmenší zájem o anketu
byl z okrajových částí sídliště (okolí sportovního areálu a okolí ulice J. A. Komenského) a
z Čelechovic. 21 respondentů využilo možnost k podrobnějšímu vyjádření, poměr mužů a žen
byl stejný.
Naprostá většina respondentů – 94% - ví o tom, že je město monitorováno Městským
kamerovým dohlížecím systém a celých 84% je pro další rozšiřování. 66% souhlasí
s rozšiřováním i v okolí svého bydliště. 80% respondentů si myslí, že monitorování
kamerovým systémem dopomůže k větší bezpečnosti ve městě, ale jen 66% se na
monitorovaném území cítí bezpečněji.
Další otázky se již týkaly kriminality obecně. Dle ankety se protiprávního jednání na území
města dopouští nejvíce mládež (72%) a pak pejskaři (38%). Volně pobíhající psi a neuklízení
exkrementů - tyto problémy byly často respondenty zmiňovány.
Pokud jde o lokalitu, kterou vnímají dotazovaní jako tu, kde se nejčastěji děje protiprávní
jednání, pak bylo opět nejvíce označováno sídliště poblíž dětského domova a okolí Mírového
náměstí a pak nově také hřbitov.
Za nástroj, který nejvíce napomůže k udržení bezpečnosti v ulicích, respondenti nejvíce
jmenovali více hlídek v ulicích. Tuto možnost označilo 82% dotazovaných. Přibližně polovina
pak označila Městský kamerový dohlížecí systém (52%) a dostatečné pouliční osvětlení (
42%).

Získaná data jsou velice důležitá k dalšímu plánování preventivních opatření a pak jsou také
důležitou zpětnou vazbou na opatření již učiněná. Velice děkuji všem, kteří se na vyplnění
ankety podíleli a věnovali pár minut svého času zamyšlení nad bezpečností situací v našem
městě.
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