Zápis z jednání
Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
Datum a čas konání:

28. 04. 2017; 15:00 – 17:00

Místo konání:

Šmeralova 8, Olomouc, kancelář Kolejní rady UP

Přítomni:

KR:

Jakub Trávník, Michal Kerestúri, Terezka Šustková, Jakub Khor,
Veronika Gryčová, Barbora Kopřivová, Vilém Riedel, Michael Chrobok,
Andrea Kopečná, Vladimír Ďurana, Tomáš Buryšek

Program:
1.

Otevření jednání

2.

Diskuse členů KR UP k možné úpravě Domovního řádu vysokoškolské koleje Univerzity
Palackého v Olomouci

3.

Různé

4.

Ukončení jednání

1.

Otevření jednání

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a otevřel jednání. Informoval
přítomné, že připomínky členů KR UP za jednotlivé koleje za měsíce březen 2017 a duben 2017 byly
řešeny s jednotlivými zaměstnanci SKM UP před jednáním, proto se do zápisu retrospektivně uvádět
nebudou.
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2.

Diskuse členů KR UP k možné úpravě Domovního řádu vysokoškolské koleje Univerzity
Palackého v Olomouci

2.1 Revize části Domovního řádu
Členové Kolejní rady UP provedli na přelomu měsíců březen 2017 / duben 2017 průzkum
na svých kolejích s cílem zjistit, co klienti SKM UP považují za standardní elektrické
spotřebiče potřebné k žití na kolejích.

Ze šetření vyplynul následující seznam spotřebičů běžného používání na pokojích:


















počítač, tiskárna,
varná konvice,
fén na vlasy,
kulma,
toustovač,
topinkovač,
ruční mixér,
tyčový mixér,
smoothiemaker,
vlastní lampička,
elektrický kartáček,
prodlužovačka,
žehlička,
větrák,
trouba,
sporák,
pračka.

Současně platný a účinný Domovní řád vysokoškolské koleje Unoverzity Palackého
v Olomouci (dále jen Domovní řád) dává ubytovaným klientům právo (dle čl. II, písm. h):
používat na koleji bez poplatku vlastní audiotechniku, kulmu, fén, holicí strojek, mobilní telefon,
tablet a počítač s příslušenstvím s čitelným označením schválení pro provoz v ČR.

Současné rigidní zastaralé znění Domovního řádu taxativně jmenuje některé elektrické
spotřebiče, které na koleji lze používat v ubytovacích prostorách klientů. Kolejní rada UP
má zájem po diskusi s odpovědnými zaměstnanci SKM UP (Ing. Musil) o revizi
Domovního řádu a o jeho přiblížení se k realitě v přirozeném konsensu s nikoli
subjektivním názorem zaměstnanců SKM UP, ale s požárně bezpečnostími předpisy
a normami.
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Následující tabulka uvádí rozdělení elektrospotřebičů dnes povolených na kolejích UP a
spotřebičů považovaných klienty za standard (z hlediska možnosti používání, nikoli
vybavení):

A
Povolené elektrospotřebiče



















audiotechniku,
kulma,
fén,
holicí strojek,
mobilní telefon,
tablet a počítač
s příslušenstvím (vč.
tiskárny).

B
Nepovolené, no považované
klienty za standard
varná konvice,
toustovač,
topinkovač,
ruční mixér,
tyčový mixér,
smoothiemaker,
vlastní lampička.
elektrický zubní kartáček,
prodlužovačka,
žehlička,
větrák.

C
Povolené elektrospotřebiče
(s poplatkem)
 pračka,
 sušička.

Z pohledu členů Kolejní rady UP jsou požadované a nepovolené elektrospotřebiče
považované

klienty

za

standard

doopravdy

standardem

běžné

domácnosti

a

nepředstavují výrazně zvýšené požárně bezpečnostní riziko. Proto si Kolejní rada UP
myslí, že elektrospotřebiče uvedené v sloupci B výše uvedené tabulky by měly být
Správou kolejí a menz UP doplněny do Domovního řádu jako elektrospotřebiče povolené.

Ne nepodstatným se jeví i argument mnoha ubytovaných klientů, který říká, že většinu
z těchto dnes nepovolených elektrospotřebičů již dnes klienti na svých pokojích mají a
využívají je a požárně bezpečnostní riziko tímto svým jednáním nezvyšují.

Kolejní rada UP se taktéž domnívá, že povolení těchto elektrospotřebičů (sloupec B) by
nemělo být zatíženo žádným poplatkem. Klienti již dnes za energie platí.

2.2 Další změny Domovního řádu
Členové Kolejní rady UP v současné době nedoporučují další změny Domovního řádu.

2.3 Časový aspekt potenciálního zavedení změn Domovního řádu
Kolejní rada UP je toho názoru, že s ohledem na neaktuálnost a rigiditu současného znění
Domovního řádu ohledně povolených elektrospotřebičů je vhodné tuto změnu provést
tak, aby v případě souhlasu SKM UP byla změna aktuální a platná od začátku nového
akademického roku 2017/2018.
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3.

Různé
V rámci diskuse členů Kolejní rady UP byly projednány některé věci charakteru
připomínek či požadavků na SKM UP, a to:
3.1 oprava rozpadajících se schodů v areálu kolejí Neředín (N II, III, IV),
3.2 výměna poškozeného koberce v posilovně Neředín za původně požadovaný
gumový povrch, jelikož došlo relativně rychle k jeho zničení a postupně se
dostáváme do stavu, kdy budou cvičící klienti ohroženi úrazem zakopnutím
o jednotlivé prosekané, a tím uvolněné, části koberce, který není určen
k povrchovému krytí podlahy posiloven s těžkými váhami (max. 220 kg),
3.3 reanalýza přístupu SKM UP k řešení nedostatečné teploty horké vody ve
sprchách, kdy si předseda Kolejní rady UP nemyslí, že omezování průtoku je
vhodným řešením a za vhodné řešení považuje navýšení kapacity zásobníků
horké vody,
3.4 předseda Kolejní rady UP informoval o vybavení množících se dotazů
potenciálních budoucích klientů SKM UP, konkrétně budoucích studentů
zahraničních mobilit na UP, přičemž poukázal na absenci základních informací
pro tyto studenty (absentující ceník v angličtině, absentující popis jednotlivých
pokojů a jejího vybavení, absentující souhrnná informace o průběhu ubytování a
možnost příjezdu) a tyto informace doporučuje SKM UP doplnit neprodleně.

5.

Ukončení jednání
Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za účast na
konstruktivní připomínky a v 17:00 ukončil jednání.

Další informace naleznete na http://kolejniradaup.zaridi.to/. Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná.

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP.

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne 28. dubna 2017

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2016/2017

Ke zveřejnění: 29. 04. 2017
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