Vyhodnocení ankety „Bezpečnost ve Stochově“
Po roce město Stochov opět uspořádalo anketu mezi obyvateli města Stochov na téma
Bezpečnost ve městě.
Dotazníky byly distribuovány v měsíčníku Naše město Stochov a zájemci si mohli formulář
stáhnout na webových stránkách města. Bylo distribuováno cca 2000 dotazníků a zpět se jich
vrátilo 88. To vypovídá o zájmu, či spíše nezájmu obyvatel o tuto problematiku. I těchto
několik navrátivších se dotazníků o něčem vypovídá.
Ankety se zúčastnili občané ze všech částí města. Nejvíce jich bylo ze sídliště.
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Pokud jde o věkové složení respondentů, pak téměř polovina jich byla ve věku 41 – 65 let. A
téměř ¾ bylo v produktivním věku 26 – 65 let.
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66 a více

V dotazníku nás nejvíce zajímaly otázky týkající se vnímání Městského kamerového
dohlížecího systému (MKDS). Téměř všichni respondenti věděli, že město je monitorováno
kamerami Městské policie (98%). Většina respondentů také souhlasí s jeho dalším
rozšiřováním (85%), přičemž 76% si přeje rozšíření i do okolí svého bydliště. 75%
dotazovaných vnímá MKDS, jako nástroj posílení bezpečnosti města, ale pouze 59% obyvatel
se cítí na monitorovaném území bezpečněji.
Jako nejproblematičtější skupinu vnímají respondenti mládež, případně jinou skupinu, do
které zahrnují tzv. feťáky, opilce a bezdomovce a sociálně nepřizpůsobivé obyvatelstvo.
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Nejproblematičtější lokalita ve městě, pokud jde o páchání protiprávního jednání, je dle
dotazovaných oblast u Mírového náměstí a poblíž dětského domova. Tuto oblast a pak okolí
hřbitova nejčastěji navrhovali na místo, kde by měla být kamera umístěna. Lokalita u
dětského domova byla na základě zkušeností Městské policie a Policie ČR vytipována, jako
nejvhodnější pro umístění další kamery MKDS.
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Ve kterých lokalitách dle Vašeho
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64% respondentů využilo možnosti a vyjádřilo se ještě slovně. Většinou poukazovali na to, že
kamerový systém není samospasitelný a musí být doplněn prací městské policie. Dále
poukazovali na konkrétní problémy, které je trápí v okolí jejich bydliště. V některých
případech se bohužel ukázalo, že občané mají zkreslené představy o možnostech městské
policie, několik respondentů dokonce volalo po větším používání pendreků či po zavedení
pomocné stráže VB.
V porovnání s šetřením, které se uskutečnilo před rokem, se podstatně zvýšila informovanost
obyvatel o kamerovém systému. Na druhou stranu se nepatrně snížil pocit bezpečí na
monitorovaném území. Především se však potvrdilo, že občané souhlasí s monitorováním
města pomoci MKDS a podporují jeho další rozšiřování.
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