
Dotazníkové šetření: Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností - 2012 

Dotazník: Spokojenost občanů Kladna s místním 
společenstvím a bezpečností 

 
Obecné informace: 

a) Pohlaví:                      muž                     žena                        b) Věk:  
 
c) Sociální postavení:    student               zaměstnaný            senior           mateřská dovolená                       

podnikatel          v domácnosti         nezaměstnaný 
 
d) Vzdělání:                   základní             středoškolské         vyšší             vysokoškolské 
 
 
Městská část a ulice Vašeho trvalého pobytu  
 

Jak dlouho ve městě Kladně žijete?        od narození            méně než 5 let       více než 5 let 
 
1). Co je dle Vašeho názoru největší předností města Kladna? 
 
 
 

 
2). Co je dle Vašeho názoru největším negativem města Kladna? 
 
 
 
 
3). Vyjádřete míru své spokojenosti s životem ve městě Kladně? Vyberte prosím pouze jednu možnost 

 velmi spokojen               mírně spokojen             mírně nespokojen              velmi nespokojen 
 
4). Vyjádřete spokojenost s prací magistrátu: prosím přiřaďte ke každé otázce známku 1=výborná až 
5 = špatná 

• odbornost poskytovaných služeb     

• vstřícnost pracovníků                       

• rozsah úředních hodin                      
 

Prosím uveďte další zkušenosti s prací magistrátu a další podněty k jeho činnosti:  
 
 
 
 
 

 

      

 
 
 

Statutární
město Kladno
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5). Využili jste již služeb pracoviště magistrátu v NC OAZA      ano           ne 

Pokud ano, jste spokojeni s jeho úředními hodinami?            ano           ne 
 

důvod  
 
6.) Využíváte webové stránky města (www.mestokladno.cz)? 

 pokud ano, jak   

 ne, důvod    
 

7). Využíváte webové stránky Kladno živě (www.kladnozive.cz)?  

 ano              ne, důvod   

 
8). Využili jste již možnost objednat se na vybrané agendy magistrátu prostřednictvím internetu?  

 ano              ne, důvod   

9). Uvítali byste nějakou službu, kterou zatím magistrát nezajišťuje? 
 
 
 
 
10). Do jaké oblasti by měly být investovány finanční prostředky města?  
 
 
 
 
11). Vyjádřete svůj názor na stanovení poplatků za likvidaci komunálního odpadu: Vyberte prosím 
pouze jednu možnost 
Souhlasím s nižšími poplatky pro všechny obyvatele                            

Souhlasím s osvobozením dětí a seniorů od poplatků a s vyššími poplatky pro ostatní obyvatele   
 
12). Jak jste spokojeni s následujícími základními veřejnými službami: prosím přiřaďte ke každé 
otázce známku 1= výborné až 5 = špatné 

• zdravotními službami?                             

• sociálními službami (např. pečovatelská služba, domovy důchodců)?   

• mateřskými a základními školami?        

• středními a vysokými školami?               

• chybí nějaká služba veřejnosti? Jaká:  
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13). Jak často trávíte volný čas sportovními aktivitami? Vyberte prosím pouze jednu možnost 

 nikdy              sporadicky              občas                 několikrát týdně           denně         
        
 
14). Jak jste spokojeni s možnostmi trávení volného času, na území města (sport, záliby, koníčky 
aj.)? prosím přiřaďte známku 1= výborné až 5 = špatné            
 
15). Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb:  prosím přiřaďte ke každé otázce známku 1= 
výborné až 5 = špatné 

• sportovní zařízení              

• divadla                               

• kina                                     

• muzea a výstavní síně       

• kulturní domy                    

• knihovny                            
 
16). Jak jste spokojeni s kvalitou následujících položek životního prostředí: prosím přiřaďte ke  
každé otázce známku1= výborné až 5 = špatné 

• veřejné parky, příměstské lesy, trávníky apod.                       
• zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě)    

• odvoz odpadů a čištění ulic         

•  kvalita ovzduší                                 

• hlučnost v noci                             

• hlučnost ve dne                            
 
17). Třídíte odpad z domácnosti?   ano   ne důvod  
 
18). Které z následujících komodit třídíte?     plast         papír        sklo  

 nápojové kartony        drobné elektrospotřebiče      použité textilie            bioodpad  
 
19). Je v místě Vašeho bydliště dostatek kontejnerů na tříděný odpad?             ano        ne 
 
20). Jak jste spokojeni s možnostmi získání dobrého zaměstnání, pracovními příležitostmi? 
Prosím ohodnoťte známkou1= výborné až 5 = špatné      
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21). Zhodnoťte prosím kvalitu služeb v dopravě: prosím přiřaďte ke každé otázce známku1= výborná 
až 5 = špatná 

• dostupnost parkovišť                                    

• městská hromadná autobusová doprava      
• dopravní spojení s Prahou                            

• výstavba nových komunikací a rekonstrukce stávajících     

• nahrazení autobusové dopravy ekobusy (zemní plyn aj.)    
 
22). Jaký je Váš názor na následující možnosti: prosím přiřaďte ke každé otázce známku1= výborné 
až 5 = špatné 

• možnost odborné rekvalifikace                        

• podpora nových podnikatelských záměrů      

• úroveň nezaměstnanosti ve městě                   

• účelně vynaložené užití příjmů města             

• možnost získání bytu                                        
 
23). Zhodnoťte možnosti Vašeho zapojení do rozhodování ve městě: prosím přiřaďte ke každé otázce 
známku1= výborné až 5 = špatné 

• podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.)     

• stát se členem místní nevládní organizace, zájmových organizací, spolků         

• podávat přímé žádosti a dotazy na magistrát           

• účast v místním referendu                                         
 
24). Uveďte náměty co by se dle Vás, mělo ve městě Kladně zlepšit ? 

 
Děkuji za Vaší spolupráci 
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1). Vyjádřete pocit bezpečí v místě vašeho bydliště? 

(Vyberte prosím pouze jednu možnost) 
 bezpečí                        částečné bezpečí           částečné ohrožení        ohrožení 

2). Jak bezpečné je podle vás: (10 = bezpečné až 0 = nebezpečné)     
•  být přes den doma s nezamknutými dveřmi?      

•  nechat přes noc otevřené okno?                           

•  chodit v noci po hlavních ulicích?                      

•  chodit v noci po veřejných prostranstvích?        
 

3). Na jakou oblast kriminality ve městě Kladně by měla být zaměřena větší pozornost? 
          (vyberte max. dvě možnosti) 

 hospodářská kriminalita               krádeže                   korupce                  násilná kriminalita 

 mravnostní trestné činy                drogy                       vraždy                    na žádnou 
 
4). Jste dostatečně informován(a) o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, 

který provozuje Městská policie Kladno?  
(Vyberte prosím pouze jednu možnost) 

 ano                   částečně ano             nedostatečně                nejsem informován 
 
5). Podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)? 

 ano                   ne   důvod:  
 
6). Hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečností ve městě?  

 ano                   ne   důvod:  
 
7). Přejete si rozšířit MKDS do okolí Vašeho bydliště? 

 ano                   ne   důvod:  
 
8). Pokud se pohybujete v území monitorovaném MKDS, pociťujete vyšší pocit bezpečí? 

 ano                   ne   důvod:  
 
9). Pro zajištění bezpečnosti v širším slova smyslu, považujete za vhodné informovat občany o 

hrozícím nebezpečí pomocí SMS zpráv?  
 ano                   ne   důvod:  

 
10). Vnímáte aktivity města realizované v oblasti Prevence kriminality? 

 ano                   ne   důvod:  

Oblast bezpečnosti, městského kamerového systému a
prevence kriminality

Statutární 
město Kladno 
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11). Prosím seřaďte  níže uvedené  věkové kategorie  občanů, na  něž by měl být kladen důraz při 
realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality? prosím přiřaďte ke každé otázce známku1 = nejvíce 
důležitý, 4 = nejméně důležitý 

 

a) děti                              

b) dospívající                 

c)  produktivní věk        

d) senioři                        
 

12). Prosím seřaďte níže uvedené okruhy, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření 
v oblasti Prevence kriminality? prosím přiřaďte ke každé otázce známku 1=nejvíce důležitý, 4 = 
nejméně důležitý 

 a) fyzická ochrana (osvětlení, mříže, zábrany)    

 b) městský kamerový dohlížecí systém                  

 c) preventivní sociální programy                            

 d) informování občanů                                             
 

13). Považujete za vhodný způsob zvýšení osobního bezpečí technickými signalizačními prostředky 
(bytové tlačítko pro přivolání pomoci, kapesní přístroj s tlačítkem pro přivolání pomoci)? 
 ano                 ne   důvod:  

 
14). V rámci zvyšování bezpečnosti ve městě, se raději přikláníte k:  

 zvýšení počtu městských strážníků         zvýšení počtu kamer 
 
15). Která místa ve městě se vám jeví jako nebezpečná a problematická? 
 
 
 
 
16). Jsou z Vašeho pohledu jakékoliv závadové činnosti ve vašem okolí, které neřeší orgány 

veřejné správy a je nutné začít se jimi zabývat, nebo jsou řešeny nedostatečně?  
 
 
 
 
17). Jaké aktivity navrhujete realizovat pro zvýšení bezpečnosti ve vašem okolí? 
 
 
 
 

 
Děkuji za Vaší spolupráci 
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