
 „Černá listina“ v kauze „Mayday Žvahov“ 
 

Radní, zastupitelé, zaměstnanci MČ Praha 5 a soudci, kteří se negativně angažovali 

proti TCP a jeho sídlu ve školním areálu “Žvahov“ v období (2007 – 13) 
 

hlasovali proti pokračování revitalizace školního areálu Žvahov (05/2009): 
JUDr. Milan Jančík, MBA (ODS) 

Bc.Lukáš Herold   (ODS) 

Mgr. Lucie Vávrová Ph.D.  (ODS) 

a ostatní: 
zdrželi  se:  Michal Šesták (ČSSD), Aleš Kohout (SNK ED), Vojtěch Zapletal (ODS), Jitka 

Matoušková (NEZ),  nehlasoval: PhDr. Milan Kudrys (ČSSD)  
 

hlasovali kladně o žalobě na vyklizení TCP z areálu Žvahov (07/ 2010): 
JUDr. Milan Jančík, MBA (ODS)     

Bc.Lukáš Herold   (ODS)    

Aleš Kohout   (SNK ED) 

PhDr. Milan Kudrys   (ČSSD) 

Jitka Matoušková   (NEZ)   

Michal Šesták   (ČSSD) 

Mgr. Lucie Vávrová Ph.D.  (ODS)     

Vojtěch Zapletal   (ODS) 
 

 

rozhodli bez usnesení rady o pokračování žaloby MČ Praha 5 proti TCP (12/2010):  
MUDr. Radek Klíma  (TOP 09) starosta Prahy 5 od 10/2010 (odvolán v 11/2012) 

Ing. Miroslav Zelený  (TOP 09 – UNP), radní, od 12/2012 starosta 

Jaroslav Nedvěd  (ČSSD – UNP), radní odpovědný za právní rozbor kauzy Žvahov  

JUDr. Petr Lachnit  (ČSSD), zástupce starosty 

Bc. Pavel Kroha  (TOP 09 – UNP), zástupce starosty (do 03/2011) 

Mgr. Patrik Havlíček  (TOP 09 – UNP), zástupce starosty (do 11/2012) 

Marek Kukrle   (VV – UNP), radní 

Angel Marinov (ČSSD), radní do 02/2011 

od 03/2011   Michal Šesták  (ČSSD – UNP), radní pro školství, výrazně negativní postoj k TCP  

                     JUDr. Naděžda Kratochvílová (TOP 09 – UNP) 
 

 

Ing. Dana Nacházelová, ved. odboru výstavby (do 2009 - již funkci nevykonává)  

– schválení (2005 a 06) a zrušení (2008) stavebních povolení (na pokyn starosty!) 

František Brabec, ved. odboru správy majetku (do 2008 - již funkci nevykonává)  

– předražení 3. etapy rekonstrukce + zrušení všech dalších prací 

Pavel Plichta, ved. odboru obchod. aktivit (do 2010 - již funkci nevykonává)  

– neplatnost nájemní smlouvy a následná šikana a obstrukce při správě areálu 

JUDr. Jan Dufek, ved. odboru občansko správního (dosud ve funkci) 

- narušení bezpečnosti v areálu -  omezení provozu školy – opakované pokuty,  

      protekcionizmus vůči firmě Danilo Česal  
 

 

soud I. stupně – Obvodní soud pro Prahu 5  - rozsudek o vyklizení TCP z areálu Žvahov  

                            pro neplatnost nájemní smlouvy, resp. přílohy – soupis předmětu nájmu 

-   JUDr. Michal Holub 

soud II. stupně - odvolací Městský soud v Praze 1 – potvrzení rozsudku OS Prahy 5  

-   JUDr. Daniela Benešová, Mgr. Richard Toman, JUDr. Zdeněk Stibral   

Nejvyšší soud  - odmítl se kauzou zabývat  

(Ústavní soud všechny rozsudky a de facto právní stránku této kauzy  28. 2. 2013 zrušil)  


