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Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr dotazníků, který se pomocí 10 otázek zabýval
tématem bezpečnosti ve městě. Za tuto dobu bylo vyplněno bezmála pět set dotazníků (493), které
bylo možné vyplnit buď přímo na webových stránkách města, případně ho odevzdat v tištěné
podobě na podatelně Městského úřadu.

S tvrzením, že „Kolín je bezpečným
městem“ občané, kteří se zapojili do
dotazníkového šetření, spíše nesouhlasili.

Nejvíce lidí má obavy o
svoji bezpečnost v noci,
na ulicích, v parcích a na
nádražích. Dále uváděli
neosvětlená
místa,
podchody či okolí heren.
Naopak potěšující jsou
minimální obavy v MHD
a ve svém domově.

Z obchodních center mají
občané největší obavy v OC
Futurum. U možnosti dopsat
vlastní místo bylo nejčastěji
uvedena oblast Zálabí (8%
respondentů).

V otázce na obavy z
konkrétních trestných činů
převládá strach z fyzického
útoku. Obavu z fyzického
napadení vyjádřilo 44%
respondentů a z loupežného
přepadení dokonce 51%.
Tyto
obavy
však
nekorespondují s výskytem
tohoto typu trestných činů,
které
se
dlouhodobě
pohybují na úrovni kolem
7%.
Zhruba
třetina
respondentů má také obavy
z krádeží, ať už jde o
vykrádání aut nebo krádeže v domech či chatách. Stejné obavy vyvolává i vandalismus a distribuce
drog.

Co se týče kamerového systému. S
tímto nejsou občané dobře
obeznámeni a většina lidí (89%) se
vyjádřila pro další rozšiřování a
zároveň by si přáli rozšíření
kamerového systému i do okolí
svého bydliště (85%).

Co se týká námětů občanů na zlepšení situace v oblasti bezpečnosti, nejvíce lidí se vyjádřilo k práci
policistů (ve 165 případech z 254, tj. v 65% případů). Z toho by si přálo více policistů v ulicích
(49), posílení jejich pěší hlídky (35) a posílení nočních hlídek (44). Mezi dalšími návrhy byly:
omezení či zrušení heren (23), rozšíření kamerového systému, rozšíření osvětlení ulic a podchodů,
ořezání stromů a keřů pro zvýšení přehlednosti či větší kontrola nebo úplné zrušení ubytoven (23).
Další návrhy se týkaly důsledného řešení i méně závažných přestupků. Více návrhů i s preferencemi
vyjádřených v absolutních číslech i procentuálním zastoupení jsou přehledně členěny v tabulce.

Návrhy a náměty občanů:
počet
více policistů v ulicích
posílení pěších hlídek policistů
zvýšená činnost policistů v noci
vyšší přítomnost policistů v rizikových místech
důsledné řešení i méně závažných přestupků
cyklohlídky policie
hlídky policie i v okrajových částech města
kontrola cyklistů
policisté v civilu
celkem k práci policistů
rozšíření kamerového systému
zvýšení přehlednosti veřejného prostoru (úprava porostů)
osvětlení ulic
zrušení heren
zabezpečení či kontrola neobývaných domů
zákaz výkupu železe fyzických osob
kontrola sběren železa
kurzy sebeobrany
zákaz vybírání kontejnerů
zrušení ubytoven
omezení ubytoven
ubytovny celkem
náměty celkem

%
49
35
44
12
10
4
9
1
1
165
18
7
13
23
1
1
1
1
1
10
13
23
254

19,3
13,8
17,3
4,7
3,9
1,6
3,5
0,4
0,4
65,0
7,1
2,8
5,1
9,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
3,9
5,1
9,1

Kromě konstruktivních návrhů se někteří občané vyjádřili segregačně vůči některým spoluobčanům
(Romům, „nepřizpůsobivým“ a uživatelům drog).
V námětech občanů na zlepšení osvětlení se objevovala tato místa:
•

podchod u Husova nám.

•

Masarykova ulice (osvětlení chodníků)

•

Sendražice (Nová ul., ul. K Ovčárům)

•

Zálabí (před restaurací STAP)

V námětech, které se týkaly rozšíření kamerového systému se objevovala tato místa:
•

Komenského park

•

podchod u Husova nám.

•

ul. Sladkovského

•

parkoviště s nábytkem GOLD

•

dětská hřiště (ul. Nerudova)

•

okolí ubytoven

•

Štítary, Sendražice, Ovčáry

•

okolí Karlova nám.

•

okolí škol

•

parky v části Zálabí

•

u OD Tesco

•

Domy s pečovatelskou službou

•

Domov důchodců

Celkově lze hodnotit dotazníkové šetření jako zdařilé. Počet respondentů je poměrně vysoký a i
počet návrhů předčil očekávání realizátorů. Toto lze přičíst především zvolené formě – webovému
dotazníku. Na druhou stranu má tato forma i svá omezení. Tím je absolutní anonymita, která s
sebou přináší nemožnost ověření pravdivosti některých udávaných informací o osobách
respondentů (věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání). Z těchto důvodů nebyli tyto údaje při
vyhodnocování brány v potaz.

Přílohou vyhodnocení je samotný dotazník, tak jak byl publikován v městském zpravodaji.

INFO

Vážení občané města Kolína,
město Kolín pokračuje dalším projektem „Bezpečný Kolín“ v oblasti prevence kriminality.
Cílem tohoto projektu je dále rozvíjet okrskovou činnost strážníků Městské policie Kolína
a komunikaci s občany prostřednictvím portálu Bezpečný Kolín www.bezpecnykolin.cz.
V současné době probíhá audit zabezpečení
městských bytových domů a před dokončením

je preventivní zápisník pro děti prvního stupně základních škol. Po té bude následovat zřízení schránek důvěry, které budou instalovány
do jednotlivých policejních okrsků – do každého okrsku jedna schránka. O přesném umístění Vás budeme včas informovat. Součástí tohoto projektu je i provedení dotazníkového šetření (předchozí bylo v roce 2012) ohledně vnímaného bezpečí ve městě Kolíně. Proto Vás tímto

žádáme o vyplnění níže uvedeného dotazníku a
doručení na podatelnu Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 78, nebo lze dotazník vyplnit přímo zde: www.mukolin.cz/dotaznik.
Výsledky šetření poslouží jako podklad pro další plánování preventivních aktivit v oblasti kriminality.
Děkujeme za Váš čas.

Dotazníkové šetření ohledně vnímaného pocitu (ne)bezpečí ve městě
1) Souhlasíte s následujícím tvrzením: Kolín je bezpečné město?
Vyjádřete prosím míru souhlasu/nesouhlasu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
absolutně souhlasím
absolutně nesouhlasím
2) V jakých situacích se cítíte nejvíce ohrožen(a)?
Můžete označit více možností (max. 3) či specifikovat konkrétní situaci(e).
doma
v obchodních domech
na nádraží
v noci
v MHD
na ulici
v parku
jiné:
3) Jakých trestných činů se ve městě nejvíce obáváte?
Můžete označit více trestných činů (max. 3).
kapesní krádeže
krádeže automobilu, věcí z automobilu
krádež vloupáním do domu, bytu, chaty
fyzické napadení
loupežné/násilné přepadení
podvod
sexuální obtěžování
týrání, šikanování
vandalismus
vražda
vydírání
znásilnění
zneužití osobních dat
distribuce drog
jiné:
4) Jaké trestné činy v Kolíně podle Vás převažují?
Můžete označit více trestných činů (max. 3).
kapesní krádeže
krádeže automobilu, věcí z automobilu
krádež vloupáním do domu, bytu, chaty
fyzické napadení
loupežné/násilné přepadení
podvod
sexuální obtěžování
týrání, šikanování
vandalismus
vražda
vydírání
znásilnění
zneužití osobních dat
distribuce drog
jiné:

5) Které lokality vnímáte jako nejrizikovější?
Můžete označit více lokalit či dopsat další (max. 3).
vlakové a autobusové nádraží
Karlovo náměstí
okolí OD Tesco
okolí OD Futurum
okolí OD Kaufland
okolí heren
jiné:
6) Jste dostatečně informován(a) o Městském kamerovém dohlížecím systému?
Vyjádřete prosím míru Vaší informovanosti na škále 1-10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vůbec ne		
		
určitě ano
7) Podporujete rozšiřování kamerového systému?
ANO
NE
8) Zvyšuje ve Vás kamerový systém pocit bezpečí?
Vyjádřete prosím na škále 1-10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vůbec ne 				
určitě ano
9) Přál(a) byste si rozšíření kamerového systému i do okolí svého
bydliště?
ANO
NE
10) Máte nějaké nápady/náměty pro zvýšení bezpečnosti ve městě?
Zde můžete napsat svoje vlastní nápady na zlepšení bezpečnostní situace ve městě.

11) Kolik je Vám let?
do 15 let		
20-29 let
45-59 let
15-19 let		
30-44 let		
60 a více
12) Pohlaví
muž		
žena
13) Jste
student
bez zaměstnání (včetně MD)
zaměstnán (včetně OSVČ)
důchodce
14) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
neukončené základní			
SŠ
ZŠ					
VOŠ
SOU					
VŠ
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