
Žádost o poskytnutí služeb v rámci ubytování bytu 1+KK 

                         Adresát: 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA  

   OSTRAVA  

                   se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba 

             Ubytovací služby a Stravovací služby 

               Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava – Poruba 

 

             

1. Žadatel 

 

Příjmení, jméno, titul: ........................................................................................ 

 

Datum narození: ...............................................................................................  

 

Trvalé bydliště: ................................................................................................. 

 

2. Žadatel 

 

Příjmení, jméno, titul: ........................................................................................ 

 

Datum narození: ...............................................................................................  

 

Trvalé bydliště: ................................................................................................. 

 

(dále „žadatel) 

 

 

Na základě Smlouvy o ubytování má žadatel zajištěné ubytování na pokoji č.: ………………… 

 

V rámci ubytování žadatel žádá o poskytnutí těchto služeb: 

1) Úklid dle Provozního řádu TUO_LEG_10_003 v aktuálním znění (tj. pracovník úklidu 

provádí min. jednou za 3 měsíce plošnou dezinfekci pokojů a hygienického zařízení) 

 

ANO      

 

NE (žadatel nepožaduje a bude si zajišťovat úklid dle Kolejního řádu 
TUO_LEG_07_007 v aktuálním znění) 

 

2) Vynášení odpadků pracovníkem úklidu každý pracovní den 

ANO  (koš bude umístěn v prostoru za hlavními dveřmi)    

 

NE (žadatel si je vědom, že odpady si vynáší sám. Kontejnery na smíšený odpad 
jsou umístěny za recepcí A-B u hotelového parkoviště. Kontejnery na tříděný 
odpad jsou umístěny v hale A-B.  Skladování odpadků v pokoji i po 
upozornění zaměstnanci Ubytovacích služeb na odstranění může vést 
k ukončení Smlouvy o ubytování). 

 

Žadatel prohlašuje, že v případě používání vlastních spotřebičů (malé domácí 

spotřebiče) jsou tyto spotřebiče v bezvadném technickém stavu a používány dle návodu 



výrobce. Při jakékoliv závadě bude vadný spotřebič okamžitě vyřazen z provozu  

a odbornou opravu si žadatel zajistí na své náklady. 

Na používání velkých domácích spotřebičů ze strany žadatele je nutný písemný 

souhlas ubytovatele. 

Z velkých domácích spotřebičů je možno používat automatickou pračku/pračku se 

sušičkou – pouze jeden stroj. V případě, že bude chtít žadatel používat vlastní pračku, 

je nutné pračku zapojit a po ukončení smlouvy odpojit pracovníkem ubytovacích služeb 

za jednotný poplatek 300 Kč. Předpokladem pro zapojení spotřebiče je jeho bezvadný 

stav. Žadatel se dále prokáže platnou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti 

za škodu.  

Žadatel bere na vědomí, že v případě vzniku škody na majetku žadatele a na 

majetku ubytovatele v důsledku použití spotřebiče v rozporu s čl. 6 Kolejního řádu 

TUO_LEG_07_007 v aktuálním znění (dále jen „Kolejní řád“), je žadatel plně odpovědný 

za vzniklé škody a je povinen tyto uhradit v plné výši. 

Pokoje jsou vybaveny kouřovými čidly, která jsou napojena na EPS (elektronická 

požární signalizace) a ta následně na pult centralizované ochrany příslušného hasičského 

záchranného sboru. V případě výjezdu hasičů z důvodu planého poplachu (špatně 

odvětraná místnost v rámci vaření, kouření na pokoji) bude tento výjezd v plné výši 

hradit žadatel. 

Žadatel nebude v žádném případě zasahovat do elektroinstalací, rozvodů vody  

a odpadu. 

Kontroly dle Kolejního řádu mohou být v tomto pokoji prováděny pouze za 

přítomnosti ubytované osoby na základě předchozí výzvy 1x za měsíc, v případě 

zjištěných problémů i častěji.  Tímto bodem, ale nejsou osoby zproštěny dodržování 

Kolejního řádu.  

Zaměstnanci jsou oprávnění do pokoje vstoupit v případě nenadálých situací.  

Návštěvy na pokojích se řídí Kolejním řádem. Platby za návštěvu je zproštěn 

dvoulůžkový byt, který obývá jedna osoba a řádně platí za obě lůžka. Žadatel však není 

zproštěn nutnosti návštěvu na recepci budovy nahlásit.  

 

Datum a místo: .....................................  

 

 

 

Podpis:  

 

_______________________________________________________________________ 

Za Ubytovací služby převzal dne: ………………………… Značka a podpis: …………………………………………… 

    
Schválení žádosti* ANO NE  

Datum vyřízení: ………………………… Značka a podpis: …………………………………………… 

* nehodící se škrtněte 

   

1. žadatel  2. žadatel 


