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teze TCP pro jednání se starostou MČ Praha 5 (8. 2. 2017) 
 

TCP navrhuje následující kroky k zajištění řádné správy a rozvoje školního areálu Ţvahov: 

 

1) Rada MČ P5 neprodleně zruší návrh výpovědi TCP ze školního areálu Ţvahov, včetně 

vyjádření politické odpovědnosti za chybně formulované důvody tohoto kroku. TCP 

k tomuto účelu podrobně zpracovalo demografické a statistické údaje ze zdrojů 

státních a územně správních orgánů a také stavebně technickou dokumentaci areálu.  

 

2) Rada zajistí ukončení masivní dezinformační kampaně proti TCP jako významnému 

„whistleblowerovi“ a naopak se začne intenzívně věnovat jeho kritickým zjištěním a 

návrhům řešení. Rada naopak začne efektivně vyuţívat mimořádný – a opakovaně 

nabízený - odborný potenciál TCP (viz hodnocení ústředních orgánů státní správy) při 

řešení závaţných deficitů v oblasti vzdělávací a kulturní infrastruktury v Praze 5.  

 

3) Rada MČ P5 neprodleně zajistí standardní bezpečnostní situaci v areálu – bude 

respektovat poţadavky obou školních uţivatelů areálu, odborné a právní posudky a 

rozsudek soudu ze dne 23. 1. 2017. Rada vyjádří politickou odpovědnost za hrubé 

správní a ekonomické chyby, které byly v oblasti bezpečnosti identifikovány uţivateli. 

 

4) Rada MČ P5 neprodleně ustaví pracovní skupinu zastupitelů a zástupců TCP pro 

vyřešení všech sporných kauz (viz seznam „Kostlivci Ţvahov 2016“) nahromaděných 

za období  2005 – 2016, včetně vyjádření politické odpovědnosti za tyto kauzy. 

 
5) Rada MČ P5 neprodleně ustaví koordinační skupinu „Vize Ţvahov“, která zpracuje 

„studii vyuţitelnosti“ vytvořenou TCP a připraví komplexní revitalizaci objektů a 

rekultivaci zahrady areálu do podoby „komunitního centra“ – sídla ZŠ, TCP a 

občanských komunitních aktivit. Především bude určena konečná, resp. střednědobá 

podoba areálu a provedena etapizace prací a  rozpočtu a harmonogram realizace. 

 

Pokud by měl kdokoliv ze zainteresovaných politiků nebo občanů jakékoliv dotazy nebo 

připomínky k výše uvedeným tezím, můţe je zformulovat a zaslat písemně sekretariátu TCP – 

jeho výkonné vedení odpoví na tyto dotazy - včetně předloţení dokumentace, citací zákonů a 

„tvrdých dat“ -  na veřejném setkání s občany  

v pondělí 13. února 2017 od 17,00 – 19,00 hod. na Žvahově (pozvánka v příloze).  
 

V Praze dne 8. 2. 2017  

       Ing. Antonín Schneider 

       manaţer 

příloha 

 

   


