
 

Tel/fax: 220 611 980 

e – mail: tcp@tanecnicentrum.cz 

www.tanecnicentrum.cz   

 

 

Dobrý den pane předsedo, 
 

jménem TCP vám předkládám ţádost o kontrolu níţe popsané kauzy, kterou jsme 

zaznamenali při uţívání školního areálu Ţvahov - obecního majetku ve správě MČ Praha 5. 
 

Kauza: porušování bezpečnosti v areálu Žvahov 

TCP má jednoznačnou a nepřenosnou odpovědnost vyplývající ze Školského zákona za 

bezpečnost ve školním areálu Ţvahov – tedy po celém pozemku, hlavní budově i pavilonech 

A, B, C, které jsou součástí nájmu. Bezpečnostní předpisy jsou v současnosti silným tématem 

kontrolní činnosti ve školském resortu – máme několik expertiz (MŠMT, ČŠI, ABBE, 

ČMOS, ČOSPŠ) včetně rozboru právních a inţenýringových firem a školských expertů.  

 

Z tohoto pohledu je zřejmé, ţe byla a dosud je soustavně porušována bezpečnost v areálu tím, 

ţe zde sídlí výrobní firma „Danilo Česal – Dantik“, která do areálu volně pouští své 

zákazníky i dodavatele včetně automobilové a nákladní dopravy. Automobily také porušují 

dopravní předpisy (vjezd je značkami povolen pouze pro vozidla se souhlasem MČ). Tím 

dochází k neregulovanému kříţení pěší a automobilové dopravy a volnému pohybu osob, 

které navíc běţně získávají od zaměstnanců firmy  bezpečnostní kód od vstupních dveří. 

Areál, který je tak v podstatě volně přístupným veřejným prostorem, proto konzervatoř 

nemůţe vinou krizových bezpečnostních opatření řádně vyuţívat. Firma byla jiţ opakovaně 

upozorňována na porušování těchto pravidel, písemně ţádána o dodrţování alespoň těch 

nejběţnějších norem podle Školského zákona – především o  evidenci a regulaci pohybu 

všech cizích osob v areálu po dobu jejich pobytu -  ale vţdy to striktně odmítala (s poukazem 

na to, ţe si na radnici „umí vyjednat“ exkluzivní a nerušené podmínky pro svůj provoz – coţ 

skutečně zatím odpovídalo realitě). Nová rada MČ reagovala na tuto kauzu pouze jednou 

19.12. 2014, ale podle zcela nepravdivého, resp. nesmyslného dokumentu Ing. Haluzy. 
 

Navrhujeme MČ zaujmout tentokrát velmi přísný postoj a v případě neplnění bezpečnostních 

standardů podat – společně s TCP - na firmu trestní oznámení. Statutární orgány i rodičovská 

veřejnost povaţuje toto podání Kontrolnímu výboru MČ za poslední  pokus (od roku 2008) 

řešit vše smírně a bez účasti veřejnosti a orgánů činných v trestním řízení!   
 

Důkazy (viz přílohy): 

1) dopis radním MČ ze dne 21.11. 2014 

2) protokol TCP – úprava bezpečnostních podmínek v areálu ze dne 6.11. 2014 

3) info – bezpečnostní opatření ve školním areálu ze dne 15.11. 2014 

4) upozornění vedení TCP na nedodrţování pravidel bezpečnosti ze dne 21.11.2014 

5) dopis Ing. Haluzy a usnesení č. 7 rady MČ z 19.12. 2014 

6) plánek areálu s vyznačenými koridory Dantiku 

7) CD – fotodokumentace ze zdevastovaného pozemku po pohybu vozidel i pěších 

8) protokoly bezpečnostních expertů (cca 90 stran) jsou k dispozici v archivu TCP 
 

V Praze dne 25. 3.2015       Ing. Antonín Schneider 

        manaţer TCP 
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 předseda Kontrolního výboru  

 Městské části Praha 5 


