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Pane místostarosto, 

 

po několika urgencích a opakovaném prověření dokumentace vás již důrazně žádáme o 

okamžité zrušení vrátné služby ve školním areálu Žvahov. Protože údajně za celou situaci nesete 

přímou politickou a správní odpovědnost, žádáme vás, abyste se osobně neprodleně dostavil do 

školního areálu Žvahov, kde vám předáme shromážděné důkazy a ihned vše vyřešíme.  

 

Stávající bezpečnostní služba po celou dobu (od 1.10. 2016) hrubě porušuje všechny zadané 

povinnosti a nemá žádný vliv na bezpečnost žáků a uživatelů areálu. Podle zápisů v Knize návštěv je 

zřejmé, že všechny cizí osoby a vozidla jsou pouze zákazníci Dantiku – takže radnice vlastně platí 

vrátnou službu soukromému podnikatelskému subjektu, aby zajistila komfortní a nerušený přístup 

k provozům, které odporují Územnímu plánu, nájemní smlouvě Dantiku i stavebně technické 

dokumentaci jím užívaných pavilonů. Radnice neplatí - ani nepřispívá - na vrátného v žádné škole 

v Praze 5 – tam, kde je z provozních důvodů školy zavedou, musí je platit z vlastních prostředků.  

 

Z ekonomického hlediska je tato vrátná služba výrazně předražená – po uhrazení platu vrátného a 

odvodů je čistý zisk bezpečnostní firmy  přes 16.000,- Kč měsíčně (není naší povinností zjišťovat, jak 

je přerozdělován). Radnici, resp. nás občany Prahy 5 (daňové poplatníky) již stála vaše vrátná služba 

od října 2016 téměř 190.000,- Kč, resp. téměř 2.000,- Kč denně! 

 

TCP na pokyn Školské rady zajistilo vlastního vrátného na tři měsíce (od 1. 9. – 30. 11. 2016 - hrazen 

z vlastních prostředků školy), podařilo se snížit počet vozidel zákazníků Dantiku ze 72 na průměrně 5 

denně a pohyb kamionů ve školní době prakticky ustal, protože pracovník Dantiku musel převzít 

všechny cizí osoby osobně u hlavního vjezdu. Za tento postup bylo TCP opakovaně šikanováno a 

dokonce podána žaloba, na kterou jsme záměrně nereagovali, abychom získali přesně formulovaný 

rozsudek s exaktními povinnostmi „navštívené osoby“. Mimochodem - radnice proti TCP objednala 

(za peníze občanů) externí advokátku přesto, že „disponuje dostatkem úředníků s právnickým 

vzděláním“. Po zrušení vrátného TCP nyní opět počet vozidel stoupá a dociluje již přes 30 denně! 

 

V této souvislosti opakovaně urgujeme velmi jednoduché technické řešení, které mohlo již dávno a 

zcela zdarma celý bezpečnostní konflikt vyřešit: zrušení dálkového ovládání vjezdové brány 

z kanceláře Dantiku. Pak by si firma zajišťovala evidenci u vjezdu a pohyb cizích osob - zákazníků po 

areálu sama – přesně, jak to od počátku dělají obě školy a přesně to určuje příslušná dokumentace.  

Radnice by pak nemusela nic řešit ani utrácet žádné prostředky občanů. Jen pro informaci – cesta mezi 

Dantikem a vjezdovou bránou  je dlouhá 165 m a tam i zpět ji lze absolvovat za 2,5 minuty.    

 

Současně připomínáme, že jste dosud nezajistil podmínky pro splnění jednoznačně formulovaného 

přání občanů, rodičů a pedagogických pracovníků podloženého právními a bezpečnostními posudky – 

vyklizení výrobní a obchodní firmy Dantik z areálu do 31. 7. 2017! Proto vás opakovaně 

vyzýváme, abyste neprodleně zpracoval návrh na vyklizení Dantiku z důvodu hrubého porušování 

zákona, nájemní smlouvy a stavebně technických předpisů a prosadil ho na nejbližším zasedání Rady 

MČ Praha 5 (viz výzva TCP zastupitelům a právní rozbor z 19. 9. 2016).      

  

V Praze dne 22. 2. 2017  

       Ing. Antonín Schneider 

       manažer 

 

 

  Mgr. Vít Šolle 

 místostarosta pro školství 

MČ Praha 5 
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příloha:  

 

Dokumentace:  

 

1) Dopravní řád vytvořený MČ ze 16. 6. 2016. Je to velmi nekvalitní – v podstatě 

nefunkční - dokument s 11 jazykovými a faktickými chybami. Na tuto skutečnost jsme 

vás opakovaně upozorňovali již počátkem školního roku a zaslali vám i odboru 

školství a právnímu odboru - přesto, že to není povinností občanů - podrobnou 

korekturu: e-mail + datová schránka dne 14.11. 2016. 

 

2) Směrnice bezpečnostní firmy DUX z 1.10. 2016. Dokument jsme získali od správní 

firmy Austis – popisuje povinnosti vrátného u vjezdu do školního areálu 

 

3) rozsudek Obvodního soudu Prahy 5 z  23. 1. 2017. Dokument přesně popisuje 

povinnosti při zajištění bezpečnostní situace ve školním areálu 

 

4) Knihy návštěv (říjen 2016 – únor 2017) 
 

5) Videozáznamy z bezpečnostní kamery u vchodu 

 

6) přímá svědectví pedagogů, studentů, rodičů a občanů – návštěvníků areálu 

 

 

 

 


