
Mayday Žvahov 2017 – geneze 
 
03/2005 vítězství  TCP ve výběrovém řízení společně s gymnáziem Buďánka (dvě poloviny areálu) 
  TCP se stává správcem areálu a objednavatelem projektů a realizace rekonstrukce 
 

05-09/2005 1. a 2. etapa rekonstrukce - dosud nevyúčtované náklady  2,46 mil. Kč  (soud stále probíhá)  
 

2006  stavební povolení na 3. a 4. etapu rekonstrukce - TCP urguje úpravu předražených zakázek  
 

2007 - 08 zrušení stavebních povolení na 3. a 4. etapu  rekonstrukce  
 

2010 - 2014 radnice usiluje o uzavření areálu z hygienických důvodů  (a vyklizení TCP) 
  opakované havarijní opravy hrazené TCP - bez účasti radnice (4,2 mil. Kč) 
 

07/2010 přidělení  předražené zakázky firmě Centra na  správu  areálu Žvahov 
 

07/2010  neúspěšná  žaloba MČ na neexistenci nájemní smlouvy  TCP  
 

02/2011  žaloba na  neplatnost nájemní smlouvy TCP (Obvodní, Městský, Nejvyšší soud) 
 

08/2012 radnice vyhlašuje exekuční vyklizení TCP z areálu 
 

02/2013 nález Ústavního soudu – vítězství TCP a zrušení všech předchozích rozsudků na vyklizení 
 

2014  plán generální  rekonstrukce  + vyklizení  TCP (nekvalitní  předražené zadání – zrušeno) 
 

2010 – 15 TCP opakovaně urguje chybnou správu areálu, předražené zakázky, tunelování  rozpočtu  
 

04/2014 výrazně předražený grantový projekt EU na zateplení objektů v areálu (neschválen) 
 

05/2014 Magistrát HMP  varuje radnici před zanedbáváním správy – „odsvěření“ majetku města 
 

02/2015 návrh TCP na úpravu nájemní smlouvy  – výpovědní lhůta  v roce 2018 je nereálná 
 

07/2015 přidělení  předražené zakázky firmě  Austis  na  správu  areálu Žvahov 
 

03/2016 urgence návrhu TCP na úpravu nájem.  smlouvy  – výpovědní  lhůta v roce 2018 je nereálná 
 

do 10/2016 radnice opakovaně potvrzuje  nájemní smlouvu TCP na dobu neurčitou – areál bude 
rekonstruován   pro dva školní subjekty – viz usnesení a stavebně technické plány   

 

2015 – 17 rekonstrukce poloviny areálu – sídla obnovené ZŠ na Žvahově (nekvalitně provedené práce,   
kolaudační závady, porušování  termínů, kritická situace v prostorách TCP) 
 

02/2017 výpověď TCP z areálu s roční lhůtou (30. 6. 2018) – první možnost výpovědi nájemní  
smlouvy na dobu neurčitou  (klamné důvody radnice, porušení spádovosti ZŠ) 

 

03/2017 návrh TCP Magistrátu HMP na vybudování nového sídla TCP - dislokace uměl.  školství 
 

05/2018 žaloba TCP na neplatnost výpovědi (rozpor s dobrými mravy, porušení principu poctivosti) 
 

průběžně  ve dvou pavilonech uprostřed areálu sídlí protiprávně výrobní firma Dantik (rozpor  
s územním plánem a bezpečnostními předpisy – cca 70 osobních  a nákladních vozů denně) 
 

průběžně  nekvalitní  investiční  činnost Prahy 5 – provedeno jen cca 30 % plánovaných investic ročně  
 

průběžně  nefunkční kontrolní činnost radnice – kontrolní výbor dlouhodobě neřeší  již 9 podání TCP   
 

průběžně nulová reakce radnice na revitalizační studii a návrhy  TCP – „komunitní centrum Žvahov“
   
  
 V Praze dne  31. 5. 2018    Ing. Antonín Schneider  

manažer TCP 


