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I.
Na základě vyhlášených vládních opatření vyhlašuji:
Zákaz pobytu na kolejích všech studentů, kteří mají na území ČR jiné bydliště, než jsou koleje s těmito
výjimkami:
1) Studenti, kteří považují koleje za svůj domov a nemají se kam vrátit, můžou na kolejích zůstat, ale
musí v ubytovací kanceláři podepsat čestné prohlášení.
Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením,
může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít
tam s výhradou změny okolností trvale.

2) Studenti, kteří mají s VŠB-TUO pracovně právní poměr.
3) Studenti, kteří studují všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, a studenti vykonávajících pedagogickou
praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách
4) Studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost

Zákaz konzumace alkoholických nápojů v kuchyňkách a společných prostorách kolejí. V kuchyňce se nesmí
zároveň zdržovat více než 6 osob. Kuchyňky se na všech budovách budou zavírat v 21:00 hodin, k dispozici
budou znovu od 5:00 hodin

Zákaz shromažďování na chodbách i v jiných částech kolejí včetně ubytovacích buněk ve větším počtu než 6
osob. Za ubytovací buňku jsou zodpovědní ti studenti, kteří v ní jsou ubytování a tito budou automaticky
sankcionování při nedodržení.

Od 14.10.2020 bude umožněn vstup do budov takto:
 Vstup do budovy „E“ pouze hlavním vchodem – koridor k budově „D“ bude trvale uzavřen.
 Vstup do budov „B,C,D“ bude pouze přes vrátnici „AB“
 Vstupní dveře do budov „C,D“ budou sloužit pouze jako únikové a nebudete moci jimi do budov
přes kolejní průkaz vstupovat.
Všichni ubytovaní jsou povinni při každém vstupu na vrátnici předložit ISIC kartu – kolejní průkaz a nechat
vrátné zkontrolovat, zda má dotyčný možnost na kolejích v době vyhlášení zákazu pobývat.

II.
V případě nerespektování bodu I. bude udělena pokuta až do výše 5000 Kč. V případě velmi závažného
porušení a nutnosti přivolání Policie ČR nebo opakovaného prohřešku bude studentům zrušena ubytovací
smlouva.
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III.
Vedoucí zaměstnanci USSS jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto
příkazem ředitele.
Tento příkaz zároveň ruší příkaz ředitele USSS_PRI_20_005.

Tomáš Otipka
ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb
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