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Dobrý den pane místostarosto, 

 

dovedu si představit atmosféru, ve které nyní na radnici musíte pracovat, nicméně praktické 

urgentní záleţitosti týkající se obecního majetku nepočkají. Po jednání se statutárními orgány 

a Školskou radou TCP dne 2. září 2015 - i se zástupci rodičů ţáků a studentů obou škol, které 

uţívají školní areál Ţvahov - chci zopakovat (po mnoha předchozích ţádostech, podnětech a 

stíţnostech), ţe vnímáme umístění výrobní a obchodní firmy Dantik ve školním areálu jako 

nepřijatelné, resp. jako váţné porušení regulativu Územního plánu. Vzhledem 

k dlouhodobému vývoji a několika znaleckým posudkům z různých oblastí máme dokonce 

důvodné podezření, ţe zde dochází k opakovanému a vědomému porušování zákonů, coţ 

by mělo mít příslušné trestně právní důsledky. Proto věřím, ţe jako představitel „nové“ a 

korektní politické strany v Praze 5 a (konečně) zástupce učitelské profese v této funkci si 

dokáţete s tímto problémem účinně poradit. Nicméně chci zopakovat naše zásadní návrhy 

řídícím orgánům Městské části Praha 5: 

 

Žádáme MČ Praha 5, aby neprodleně dala firmě Dantik pokyn k vyklizení areálu 

s konečným termínem nejpozději do zahájení školního roku 2016 – 17, do té doby můţe  

firma podmínečně pokračovat v podnikání v provizorním reţimu – viz bezpečnostní opatření 

TCP z 1. 8. 2015. Nájemní smlouvu není třeba vypovídat, protoţe je od počátku neplatná!  

 

Žádáme MČ Praha 5, aby garantovala bezpečnostní opatření TCP v areálu:  „cizí osoby 

a vozidla se mohou v areálu pohybovat pouze v doprovodu oprávněné osoby“ – tato 

formulace přesně  respektuje znění nájemní smlouvy TCP, Školský zákon i nové směrnice 

MŠMT o zpřísnění bezpečnosti ve školách po „Ţďárské vraţdě studenta“. 

 

Doufáme, ţe po současné „reorganizaci“ vedení radnice se podaří podstatně lépe odolávat 

korupčnímu prostředí, nátlaku a manipulacím různých lobbystů a „poradců“ ..... a konečně se 

podaří zajistit relativně udrţitelnou bezpečnost na Ţvahově i v současné „provizorní“ situaci. 

Proto předkládáme ţádost o plnění následujících praktických opatření:  

 

- dopravní značení před vjezdem do Ţvahova je správné – doplňková tabulka u zákazu 

vjezdu omezující vjezd  pouze vozidlům s povolením MČ Praha 5 musí být zachována 

a dopravní opatření striktně respektováno (toto povolení mají sluţební vozidla TCP, 

ZŠ i Dantiku) 

 

- ţádné nové úpravy vjezdové brány nejsou nutné, resp. moţné - zastřešené podloubí 

před hlavním vchodem do budovy chráněné elektronicky zajištěnou brankou a bránou 

(tedy oddělené  od  veřejného prostoru ulice) je pro školní subjekty významným 

koridorem z mnoha bezpečnostních, hygienických  i provozních důvodů  
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- ţádáme uvedení do původního stavu (z 2014-15) elektronické ovládání branky pro 

pěší tak, aby ji nebylo moţné  otevírat dálkově - aby pracovníci Dantiku museli před 

vstupem do areálu osobně prověřit kaţdou cizí osobu a vozidlo a zaručit jejich 

nezbytně dlouhý pohyb v areálu (omezení rychlosti, parkovací místo, vykládka atd.)    

 

- v případě striktního dodrţování tohoto bezpečnostního reţimu, kdy kaţdé cizí vozidlo 

musí doprovázet oprávněná osoba Dantiku po celou nezbytnou dobu pohybu v areálu, 

se domníváme, ţe se podstatně  zlepší vnitřní bezpečnost na nádvoří areálu a nebude 

tedy třeba stavět provizorní zábrany omezující cestu ţáků na hřiště. Kromě toho v 

našich plánech je pro potřeby odborné - outdoorové – výchovy ţáků a studentů 

(tělesné, přírodovědné, environmentální atd.) vyčleněna prakticky celá plocha areálu – 

přesně podle logiky moderních vzdělávacích a výchovných metod, které právě na 

Ţvahově by mohly být optimálně rozvinuty!  (naši mediální poradci naopak 

doporučují nechat plot postavit a masivně ho vyuţít jako vizualizaci naprosto absurdní 

situace, kdy vedení školy musí plotem drasticky omezit pohyb svých ţáků ve vlastním 

školním areálu, aby zde umoţnilo volný pohyb nákladních vozidel komerční firmy?!) 

 

V kaţdém případě vám přejeme, abyste našel dostatek morální i politické síly vyřešit tuto 

kauzu správně a rychle – pokud byste potřeboval jakoukoliv součinnost TCP, neváhejte se na 

nás obrátit. 

 

 

  

 

V Praze dne 9. září  2015 

 

 

Ing. Antonín Schneider 

manaţer 

 


