
 

 

Dotazníkové šetření města Dolní Benešov 

„Zjištění informovanosti občanů k možnému vybudování městského 

kamerového systému ve městě Dolní Benešov“ 

 

Vážení spoluobčané Dolního Benešova. 

Zastupitelstvo města Dolní Benešov v současné době uvažuje o zavedení kamerového systému 

v naší obci. Jelikož chceme znát Váš názor, zda vybudování tohoto kamerového systému 

podporujete, rozhodli jsme se uspořádat v našem městě dotazníkové šeření, a to za účelem zjištění 

pocitu bezpečí ve vztahu k možnému vybudovaní kamerového systému (odbornou terminologií 

nazvaného Městského kamerového dohlížecího systému – dále jen MKDS). Dotazníkové šetření je 

nutnou podmínkou pro následné podání žádosti o získání dotace na vybudování kamerového 

systému. Získaná dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných nákladů projektu.  

Pokud se následně rozhodneme kamerový systém na území našeho města vybudovat, budou mít 

přístup k informacím z tohoto kamerového systému pouze zástupci Policie České republiky, nikdo 

další. Jednotlivá místa pro umístění kamer jsou v současné době konzultována zástupci našeho 

města ve spolupráci s odbornou poradenskou firmou a také rovněž se zástupci Policie České 

republiky. Umístění těchto kamer a jejich následný provoz musí splňovat přísné zákonné podmínky, 

mezi které patří i monitorování vybraných veřejných míst v daném městě. 

Z výše uvedených důvodů se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, 

a to buď v papírové nebo v elektronické podobě (v elektronické podobě jej naleznete na webových 

stránkách města Dolní Benešov – www.dolnibenesov.cz). Pokud se rozhodnete dotazník vyplnit 

v papírové podobě, žádáme o jeho doručení nejpozději do 30. 11. 2020 na sekretariát Městského 

úřadu v Dolním Benešově. Po vyhodnocení dotazníkové šetření budete o jeho výsledku 

informováni obvyklým způsobem.  

V dotazníku máte celkem 7 otázek, na 6 z nich můžete odpovědět ANO případně Ne, případně 

napsat Vaši jinou odpověď. Na poslední 7 otázku prosím odpovězte volnou formou. 

 

s pozdravem 

Martin Štefek 

starosta  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dolnibenesov.cz/


Otázky k dotazníkovému šetření za účelem zjištění pocitu bezpečí v obci Dolní 

Benešov ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému 

 

 

* správnou odpověď prosím zakroužkujte nebo napište Vaši jinou odpověď na volný řádek. Na poslední 

otázku prosím odpovězte volnou formou. 

 

 

1. Cítíte se v Dolním Benešově bezpečně?      ANO - NE*  

Vaše jiná odpověď 

…….……………………………………………………………………………………. 

 

2. Jste dostatečně informován(a) o možnostech městských kamerových dohlížecích 

systémů (monitorování prostranství)?    ANO - NE*  

Vaše jiná odpověď 

……………………………………………………………………………..................... 

 

3. Podporujete záměr zřízení městského kamerového systému v Dolním Benešově? 

        ANO - NE*  

Vaše jiná odpověď 

………………………………………………………………………….......................... 

 

4. Domníváte se, že městský kamerový systém je nástroj pro posílení bezpečnosti?  

ANO - NE*  

Vaše jiná odpověď        

………………………………………………………………………….......................... 

 

5. Přál(a) byste si zavedení městského kamerového dohlížecího systému i do okolí svého 

bydliště?       ANO - NE* 

Vaše jiná odpověď  

………………………………………………………………………….......................... 

 

6. Cítíte se v monitorovaných územích bezpečněji (prosím o sdělení Vašeho pocitu)? 

ANO - NE* 

Vaše jiná odpověď 

…………………………………………………………………………........................ 

 

7. Vaše jiné vyjádření k problematice možného vybudování městského kamerového 

systému v Dolním Benešově.  

 



Otázky k dotazníkovému šetření za účelem zjištění pocitu bezpečí v obci Dolní 

Benešov ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému 

 

 

* správnou odpověď prosím zakroužkujte nebo napište Vaši jinou odpověď na volný řádek. Na poslední 

otázku prosím odpovězte volnou formou. 

 

…………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………........................ 


