
 

Bezpečnostní opatření ve školním areálu Ţvahov 
 

Statutární orgány Tanečního centra Praha - konzervatoře zavádějí s platností od 1. 9. 2016 

nová bezpečnostní opatření v areálu Pod Ţvahovem 463 v následujícím rozsahu: 

 

Do areálu mají samostatně přístup pouze následující „oprávněné“ osoby: 

- pracovníci, rodiče a ţáci ZŠ Kořenského/Ţvahov (kódy: branka + hlavní vchod) 

- pracovníci, rodiče a studenti TCP   (kódy: branka + hlavní vchod) 

- pracovníci T-Mobile Czech Republic  (kódy: branka + hlavní vchod) 

- pověření zástupci Úřadu Městské části Praha 5  (kódy: branka + hlavní vchod) 

- pověření zástupci správní firmy Austis  (kódy: branka + hlavní vchod) 

- pracovníci firmy „Danilo Česal –Dantik“  (kódy: branka) 

 

Je třeba důsledně dbát na to, aby při vstupu do areálu oprávněné  osoby zabránili vstupu 

dalších osob bez oprávnění a případné narušení bezpečnosti neprodleně ohlásili v sekretariátu 

ZŠ nebo TCP! „Cizí osoby“, resp. „návštěvníci“  kaţdé z výše uvedených institucí mohou do 

areálu vstoupit pouze po zápisu do protokolu - knihy návštěv (jméno, příjmení, SPZ vozidla, 

navštívená - oprávněná osoba, čas příchodu a čas odchodu) a pohybovat se v něm pouze 

v doprovodu navštívené osoby, která provede zápis a po celou dobu jeho pobytu  ručí za 

návštěvníka, případně jeho vozidlo, rychlost a trasu vozidla a jeho parkování. Navštívená 

osoba také zaručí, ţe návštěvník a jeho vozidlo po nezbytné době areál prokazatelně opustí. 

Sluţební vozidla uţivatelů, která jsou opatřena písemným povolením MČ Praha 5 umístěným 

na viditelném místě před řidičem,  mohou vjíţdět do areálu bez omezení, pouze budou dbát na 

to, aby za nimi nemohlo vjet cizí vozidlo bez kontroly. Dálkové ovládání vjezdové brány 

z kanceláří uţivatelů bude zrušeno!  

 

Pověření zástupci všech uţivatelů písemně potvrdí seznámení s tímto dokumentem, správce 

areálu jim přidělí nové bezpečnostní kódy od vstupní branky do areálu a bezpečnostní kódy 

od vstupních dveří do hlavní budovy (rozpis – viz výše). Bezpečnostní kódy budou pravidelně 

měněny po dohodě ZŠ a TCP. Podnájemci výukových a sportovních prostorů areálu se budou 

v areálu pohybovat pouze v určených prostorách a ve smluvenou dobu (bude přesně uvedeno 

v podnájemní smlouvě). Za kaţdého podnájemce bude za dodrţování bezpečnostních pravidel 

odpovídat předem určená pověřená osoba. Při zvláštních akcích pro veřejnost, mládeţ nebo 

partnerské instituce bude po určenou dobu platit zvláštní bezpečnostní reţim, na kterém se 

vţdy předem dohodnou vedení  ZŠ a TCP.  

 

Zdůvodnění: Jedná se o standardní bezpečnostní reţim zavedený v mnoha úřadech, institucích 

i firmách, které ZŠ+MŠ a TCP po celou dobu uţívání areálu bezproblémově dodrţují. Tímto 

opatřením bude po nezbytnou dobu zachován protiprávní provoz firmy Dantik tak, aby získala 

čas vyhledat jiné sídlo v obchodní nebo průmyslové zóně. Bude  pouze regulován a evidován 

automobilový a kamionový provoz Dantiku uvnitř areálu (přesto, ţe je v rozporu se zákonem 

a nájemní smlouvou Dantiku). Proto lze povaţovat toto bezpečnostní opatření za mimořádně 

tolerantní, ale samozřejmě pouze provizorní – do vyklizení Dantiku nejpozději do 31. 7. 

2017!      

 

V Praze dne  ............................... 

 

 

 

…………………………….    ………………………….. 

Za Statutární orgány TCP     Za uţivatele areálu 


