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7. podání TCP Kontrolnímu výboru MČ Praha 5: 

„bezpečnostní sluţba MČ/Austisu ve školním areálu Ţvahov“ 
 

 

Dobrý den pane předsedo, 

 

máme důvodné podezření, ţe dochází dlouhodobě k hrubým nedostatkům při správě obecního 

majetku na Ţvahově a k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky MČ. Usnesením 

Rady č. 35 z 21. 9. 2016 byla schválena bezpečnostní sluţba Austisu od 1.10.2016 

s rozpočtem 96.000,- Kč do konce roku 2016. Opakovaně a písemně jsme upozorňovali 

místostarostu Šolleho a radního Richtera (viz přílohy) na naprosto formalistický krok radnice, 

který nemůţe nijak ovlivnit bezpečnost v areálu.  

 

Nemáme také ţádnou reflexi na korekturu Dopravního řádu MČ (po osobním jednání a 

ţádosti Mgr. Kleina a Mgr. Jiráskové dne 11.11. 2016 zasláno obratem písemně). Najatá 

bezpečnostní firma převzala obsahově i jazykově chybný Dopravní řád (vytvořen odborem 

školství MČ), ale nepracuje ani podle tohoto paskvilu – vrátní převáţně sedí na ţidli ve 

dveřích  hlavního vchodu, na další ţidli mají nádobí a osobní věci, někteří chodí kouřit do 

průjezdu před vchodem! Většinu aut nechají volně projíţdět aniţ kontaktovali řidiče, do knihy 

návštěv zapisují pouze SPZ vozidel, coţ je v rozporu s jejich vlastními směrnicemi. Tato 

bezpečnostní služba – placená z veřejných peněz - slouží pouze zajištění zcela volného 

pohybu zákazníků komerční firmy ve školním areálu  (viz videozáznam vjezdové kamery 

a kniha návštěv).  

 

Je zřejmé, ţe opatření nikdo z radnice ani z Austisu nekontroluje, prostředky na takto 

„zajištěnou“ bezpečnostní sluţbou jsou naprosto „vyhozené peníze“ a výsměch občanům a 

rodičům, kteří tyto náklady hradí ze svých daní. Poţádali jsme jiţ po týdnu – tedy 7.10. 2016 

místostarostu Šolleho a o její zrušení (viz přípona) – dosud ţádná reflexe nebo jakákoliv 

odpověď. Jediným skutečně hmatatelným výsledkem je podání výpovědi TCP Radou MČ dne 

23.11. 2014. Kromě toho – z morálního hlediska – firma účtuje radnici 200,- Kč/hod., ale 

svým vrátným vyplácí pouze 70,- Kč/hod. – na takovém asociálním vydírání by se veřejná 

samospráva rozhodně neměla podílet!  

  

Bezpečnostní sluţba placená TCP od 1. 9. 2016  (od 1.12. namátkově 3 hod. denně) dodrţuje 

základní zadání vyplývající z právních rozborů (předaných Městské části), jednání s občany 

Hlubočep, rodiči obou škol a bezpečnostními odborníky na školství (naposledy z České školní 

inspekce dne 2.11. 2016): 

 

„Ve školním areálu musí být všechny cizí osoby a vozidla přísně evidována a 

doprovázena navštívenou osobou odpovědnou za dodržování všech školských 

bezpečnostních norem“.  
 

 

  Ing. Ondřej Velek 

 předseda Kontrolního výboru 

 MČ Praha 5 
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Toto velmi jednoduché pravidlo vyplývá z bezpečnostních dokumentů Ministerstva školství i 

posudků odborných institucí - zcela přirozeně ho dodrţuji obě školy sídlící ve školním areálu 

Ţvahov i jejich rodiče a partneři. Tato jediná věta dostatečně nahrazuje celý jazykově i 

obsahově chybný 18ti stránkový Dopravní řád MČ. Zavést neprodleně toto pravidlo vyţaduje 

pouze odpojení dálkového ovládání vjezdové brány z kanceláře firmy Dantik a písemné 

potvrzení statutárního představitele firmy, ţe bude toto opatření respektovat! Pak bude moci 

TCP okamţitě zrušit bezpečnostní sluţbu financovanou svými rodiči.   

 

Na závěr upřesňujeme, ţe po podání trestních oznámení 8. 8. 2016 na dva radní Prahy 5 (Mgr. 

Šolle a Ing. Richter se odmítli zabývat vyklizením firmy Dantik ze školního areálu Ţvahov) a 

po zavedení bezpečnostní sluţby TCP, se podařilo sníţit bezpečnostní rizika v areálu: 

 

- sníţil se průměrný počet vozidel – zákazníků a dodavatelů Dantiku v denní době ze 72 

na 6 (z toho kamionů z 5 – 1) 

 

- firma Dantik odstranila ze svých webových stránek reklamní nabídku prodejny a 

rámařských sluţeb „na počkání“  pro maloobchodní zákazníky (osobní vozidla) 

 

- firma Dantik odstranila ze svých webových stránek nabídku velkoobchodních sluţeb 

pro velkoodběratele dřevařských výrobků  (dodávky a kamiony) 

 

- prakticky ustala doprava kamionů k zadním dveřím Dantiku na nádvoří školy – 

ochranný mobilní plot TCP posunulo se souhlasem ZŠ aţ k improvizované 

„východní“ cestě za nové hrací prvky na trávníku u pavilonu C 

 

Z uvedených důvodů povaţujeme za nezbytné, aby pověření představitelé Prahy 5 ihned 

převzali skutečnou odpovědnost za bezpečnost v areálu do doby vyklizení Dantiku – občané i 

obě školy se shodují na termínu 31. 7. 2017!   

 

V Praze dne 9.12. 2016  

 

       Ing. Antonín Schneider 

       manaţer 

 

příloha – korekturovaný Dopravní řád MČ 
 

 

 

 

 


