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Věc:  podnět k nápravě protiprávního stavu využití části školního  areálu Žvahov 

  

Dobrý den pane předsedo, 

 

obracíme se na Vás s podnětem na nápravu protiprávního stavu ve školním areálu  Ţvahov. 

Areál stojí na pozemku určeného Územním plánem (ÚP) pro „veřejnou vybavenost“, ale 

působí zde na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 5 výrobní a obchodní firma Danilo Česal 

(dále jen „Dantik“) – tedy v rozporu s ÚP z následujících důvodů:  

- v nájemní smlouvě má Dantik první předmět činnosti: „truhlářská dílna“, coţ je 

z hlediska ÚP nepřípustné 

- v nájemní smlouvě má Dantik druhý předmět činnosti „učňovské středisko“, coţ je 

pojem, který ve Školském zákoně vůbec neexistuje. Dantik nemá ţádnou formu 

učňovského vzdělávání zapsanou v rejstříku škol MŠMT, nemá ţádné aprobované 

pedagogy a prostory firmy neodpovídají školským bezpečnostním a hygienickým 

normám. Tvrzení firmy, ţe zajišťuje podmínky pro učňovské školství je jednoznačně 

záměrně klamnou informací, která pouze zastírá skutečné aktivity firmy a uţívání 

budov ve školním areálu (firma rezervuje pouze 3 místa pro výrobní praxi učňů – tato 

nepravidelná a časově omezená aktivita tvoří pouze nepatrný zlomek činnosti i 

ekonomického výsledku firmy – nikoliv jeho „převaţující část“)  

- z výpisu Obchodního i Ţivnostenského rejstříku vyplývá, ţe Dantik prokazatelně uţívá 

najaté prostory ve školním areálu jako dílnu rámařství, sklenářství a restaurování 

nábytku, maloobchodní prodejnu a velkoobchodní sklady tohoto sortimentu (také 

webové stránky firmy – viz příloha) 

 

Dále: technický stav obou budov a jejich kolaudační dokumentace neumoţňuje tento druh 

výroby – firma sídlí v celodřevěném pavilonu „obecné školy“ a přízemní budově 

„materiálového střediska odboru školství“ uprostřed školního areálu. Výrobní vyuţití objektů 

je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím: povolení k uţívání jako střední škola na č. parc. 467 

a 468 k.ú. Hlubočepy – školní areál ze dne 5. 9. 1955 s nabytím právní moci 1.10.1955. Dále 

v archivu KÚ existuje pouze  „Potvrzení o existenci stavby“ ze dne 17.10.2000 (není zde 

ţádné nové pravomocné rozhodnutí o změně charakteru vyuţití objektu). Je zřejmé, ţe plně 

dřevěný pavilon obecné školy, vzdálený od hlavní školní budovy 18 m,  je pro tuto výrobní 

činnost naprosto nevhodný a nemůţe splňovat potřebné hygienické ani bezpečnostní normy 

(řezání dřeva a skla, barvy, laky, lepidla, chemikálie, atd.).   

 

Také osobní i nákladní doprava, logicky vyvolaná výrobní a obchodní činností Dantiku, 

zásadně narušuje bezpečnost v areálu – firma dlouhodobě trvá na nekontrolovaném a nijak 

neregulovaném vstupu a vjezdu zákazníků a zásobovacích vozidel – včetně nákladních (cca 

70 osobních a nákladních vozů denně). Jediný vstup do areálu je moţný pouze společným 

hlavním vchodem a vjezdem, takţe není moţné oddělit od sebe podnikatelský provoz od 

školní výuky. Vozidla uvnitř areálu přímo křiţují  pěší trasy mezi hlavní budovou, sportovišti 

a školními sklady, které studenti i pedagogové denně uţívají, pohyb vozidel probíhá ve větší 
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míře po nezpevněných komunikacích a trávnících - viz fotodokumentace v příloze. Délka 

příjezdové komunikace k budovám firmy uvnitř areálu je 290 m, z toho 170 m nezpevněných 

ploch - viz situační plánek v příloze. Mimo jiné: všechna cizí vozidla při vjezdu do areálu 

porušují dopravní předpisy - „zákaz vjezdu vozidel bez povolení MČ Prahy 5“ (dopravní 

značka u vjezdu do areálu – viz fotodokumentace).  

 

MČ Praha 5 při zahájení spolupráce s TCP v březnu 2005 jednoznačně slíbila vyklizení 

Dantiku k datu ukončení jeho nájemní smlouvy (30. 6. 2008) a následnou rekonstrukci obou 

pavilonů zpět pro školní potřeby – TCP zde plánuje výstavbu školního divadla, odborných 

učeben a technického zázemí areálu. Úřad Městské části Praha 5 ale „překvapivě“  - přes 

zásadní výhrady TCP - v letech 2008 a 2013 opakovaně nájemní smlouvu Dantiku prodlouţil 

(někteří radní i zastupitelé z „neznámých důvodů“ vţdy náhle změnili stanoviska). MČ  

soustavně bránila i snahám o bezpečnostní opatření TCP .... dokonce ho za ně opakovaně 

pokutovala (viz zvláštní dokument zaslaný kontrolnímu výboru MČ Praha 5  dne 25. 3. 2015).  

 

TCP zajistilo pro analýzu bezpečnosti ve svém sídle jiţ čtyři znalecké posudky z oblasti 

dopravní, stavebně technické, bezpečnostní a školské. Nyní podává nový podnět k zásadní 

změně bezpečnostní situace na Ţvahově proto, ţe byly po devíti letech konfliktů a soudních 

sporů dne 23. července 2014 oficiálně potvrzeny nájemní podmínky TCP s MČ Praha 5 ..... 

naléhavý podnět k okamţitému řešení je nezbytný také  z následujících objektivních důvodů: 

- snaha TCP o důsledné dodrţování zákona a bezpečnostních i technických norem  

veřejnou samosprávou, podnikateli a institucemi ... zvláště ve školním zařízení 

- pokyny MŠMT k podstatnému zvýšení nároků na bezpečnost ve školách ze září 2014 

- prosazení studie a projektů TCP na „Revitalizaci školního areálu Ţvahov“ z roku 2005 

do podoby špičkového centra pohybově estetické výchovy evropských parametrů 

- rozhodnutí MČ Praha 5 o obnovení výuky v ZŠ Ţvahov včetně druţiny a přípravného 

ročníku od 1. 9. 2015 s předpokladem aktivního uţívání exteriérů areálu 

- rozšiřování občanských a mimoškolních ţákovských aktivit do exteriérů areálu – 

příprava provozu kvalitního „Komunitního centra Ţvahov“ pro vzdělávání, kulturu, 

sport, environmentální a ekologické aktivity od školního roku 2015/16 

 

Závěrem: TCP dlouhodobě čelí v areálu Ţvahov arogantnímu a sebevědomému přístupu 

vedení firmy Dantik, která striktně odmítá jakákoliv bezpečnostní opatření, vyhroţuje 

právníky a soudy a suverénně tvrdí, ţe ji ţádné volby nezajímají, protoţe si lehce „poradí“ 

s kaţdou politickou stranou .... a dosud to byla pravda! Reakce některých radních a 

zastupitelů Prahy 5 na tuto kauzu v několika předchozích volebních obdobích skutečně 

zakládaly důvodné podezření na korupci nebo protekcionizmus masivního rozsahu.  

 

Nyní předpokládáme, ţe v novém volebním období se situace příchodem nových zastupitelů 

zásadně změní, resp. napraví do „normálního stavu“. Řešení bezpečnostní situace v areálu 

Ţvahov bezpečně prověří politickou korektnost, občanskou zodpovědnost a morální vybavení 

kaţdého komunálního politika! 

  

V Praze dne: 18. 4. 2015  

        Ing. Antonín Schneider 

manaţer TCP 

 

Přílohy: - půdorys areálu - současný stav 

  - fotodokumentace  – komunikace a doprava v areálu  

  - snímek „katastru nemovitostí“ + ortofoto mapa 

  - výpis firmy Dantik z Obchodního a Ţivnostenského rejstříku 

  - situační plán „Komunitního centra Ţvahov“ + seznam aktivit 
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navrhujeme zaslat „na vědomí“ následujícím institucím (v případě, ţe by kontrolní výbor MČ 

Praha 5 nedokázal kauzu samostatně a rychle vyřešit): 

 

Městská část Praha 5, Mgr. Lukáš Budín, 1. místostarosta 

Městská část Praha 5, Mgr. Vít Šolle, místostarosta pro školství 

Městská část Praha 5, Ing. Pavel Richter, radní pro správu majetku 

Městská část Praha 5, Mgr. Jana Zacharová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Městská část Praha 5, Ing. Jiří Šlachta, vedoucí odboru správy majetku 

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Mgr. Marcel Chládek, ministr 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ing. Bc. Petr Bannert, PhD, ředitel odb. vzděl. 

Česká školní inspekce, Mgr. Tomáš Zatloukal - Ústřední školní inspektor 

Česká školní inspekce, Mgr. Martin Procházka, ředitel Praţského inspektorátu 

Magistrát hl. m. Prahy, Mgr. Irena Ropková, radní pro školství 

Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Radek Svoboda, ředitel odboru evidence a správy majetku 


