Zápis z jednání
Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci

Datum a čas konání:

07. 12. 2017; 15:00 – 17:15

Místo konání:

Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP

Přítomni:

KR:

Václav Kmoníček, Inge Pecinovská, Natálie Exnerová, Veronika Gryčová
Tereza Skládalová, Táňa Navrátilová, Matěj Cetkovský,

SKM: Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová
Ing. Radek Koněvalík, Ing. Jiří Musil, Ing. Petr Jasný

Hosté:

Omluveni:

KR:

Andrea Kopečná, Michael Chrobok,

Program:
1.

Otevření jednání

2.

Připomínky za jednotlivé koleje

3.

Různé
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4.

Ukončení jednání

5.

Přílohy

1.

Otevření jednání

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a zaměstnance SKM UP na
posledním jednání Kolejní rady UP v kalendářním roce 2017 a otevřel jednání. Informoval přítomné,
že některé připomínky za jednotlivé koleje byly zaslány nebo osobně diskutovány se zaměstnanci
SKM UP před jednáním.
Předseda Kolejní rady rovněž ve svých řadách přivítal a představil zaměstnancům SKM Natálii
Exnerovou, která byla zvolena za kolej Bedřicha Václavka C. (Natálie Exnerová se na minulé jednání
nemohla dostavit kvůli důležitým studijním povinnostem)

2.

Připomínky za jednotlivé koleje

Kolej 17. listopadu
a) Kolísavost vody na koleji.
Společný bod 3. 8

b) Dne 22. 11. 2017 se konala „chodbovice“ velkých rozměrů. Byla rozpuštěna. Tato sešlost
byla rozpuštěna a autor se za nepříjemnosti písemně omluvil.

c)

Prosba na doplnění vysavače, který na recepci chybí od června
Vysavač je stále v opravě po technické závadě. Vedoucí Kolejí bloku SU 1

d) Zdemolované dveře na pokoji 631
Zástupce koleje přednesl, že rozbité dveře na pokoji 631 ubytovaní uhradí ze svých vlastních
prostředků.

e) Byl vznesen požadavek na automat na kávu do prostoru recepce
V loňském roce byly doplněny automaty na kávu na všechny koleje s výjimkou 17. listopadu.
Podmínkou přítomnosti takového automatu je uživení sebe sama. Automat se neuživil na
koleji E. Rošického a Chválkovicích.
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Aktuálně existuje stavební příprava na automat pro 17. listopadu. Navzdory malému
potenciálu na uživení se SKM pokusí vyjednat s poskytovatelem umístění automatu. Zkušební
doba bývá 3 měsíce. Pokud se automat neuživí, bude stažen.

f)

Stížnosti na vibrace psacích stolů, které vychází z hudební místnosti ve sklepení kolejí.
SKM se pokusí vyjednat s kapelami jinou dobu užívání místnosti nebo hlasitost.

g) Stížnosti na hlasitou hru na klavír v hudební místnosti.
Předběžně se uvažuje o nahrazení klasických klavírů za digitální klávesy (cca 15 000 Kč/ks).
Následující řešení se bude probírat se studenty, kteří užívají hudební místnost

h) Nadstandartní nečistota v 5. patře kolejí.
Zástupce kolejí Kolejní radě vylíčil, jakým způsobem se nedodržují hygienické standardy
v tomto patře. Kupříkladu slouží toalety zanesené fekáliemi, a nejen v toaletní míse. Krev,
jejichž původ necháváme každému na jeho vlastní odborné fantasii, která mnohdy vede od
toaletní mísy k umyvadlu. Dámské hygienické potřeby, které plavou v toaletní míse. Zasedání
se nadále snažilo vymyslet způsob vynucení dodržování základních hygienických zvyklostí.
Nadále zástupce kolejí informoval o improvizovaných skládkách, které vznikají ve společných
prostorách kuchyňky.
Kolejní rada vyjadřuje své znechucení se situací na tomto patře. Situace se bude nadále
koordinovaně řešit.

i)

Zástupci kolejí přichází „velké množství stížností“ na hluk z 6. patra kolejí. Návrh
zástupce kolejí je zvýšení frekvencí kontrol na vytipovaných místech. Zároveň požaduje
zvýšenou represi vůči notorickým delikventům. Zároveň zástupce kolejí zmiňuje
přítomnost lidí, kteří se nachází na
Z následné debaty vyplynulo následující:
SKM nemá problém s rozesíláním výstražných zpráv. Na tyto zprávy mohou následovat
pokuty dle smluvních podmínek.
Pokud je třeba asistence bezpečností agentury SOS, po delikventech se budou účtovat náklady
na výjezd oné bezpečnostní agentury.
Zároveň apelujeme na klienty, kterým tato situace nevyhovuje, aby učinili aktivní kroky
k potírání tohoto nešvaru. Tyto kroky spočívají v kontaktování recepční, která provede
dokumentaci viníků.
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Kolej Bedřicha Václavka A
Kolej Bedřicha Václavka C
a) Kolejní radě univerzity byli přednášeny dotazy na doplnění rychlovarných konvic do
prostoru kuchyněk B. Václavka. Výsledek debaty (B. Václavka, bod c) zápis z jednání
Kolejní rady ze dne 8. 11 2017) byl, že se KR UP na příštím jednání vyjádří k možnosti
odebrání rychlovarných konvic z prostor kuchyněk s tím, že zůstanou v uzavřeném
buňkovém systému.
Kolejní rada vyjádřila souhlas s odstraněním konvic ze společných prostor, pokud v uzavřeném
buňkovém systému budou dostatečné rychlovarné konvice.
a) Vznesen požadavek na velké koště do každé buňky
Požadavku zástupkyně bude vyhověno

Kolej E. Rošického
a) Kolejní radě přišel dotaz, zda SKM plánuje nákup alespoň jedné nové pračky na kolej
Evžena Rošického. (cena praní rozebírána v bodě 3.4)
Vedoucí kolejí p. Šimková informuje, že z kraje příštího kalendářního roku bude dokoupena
jedna nová automatická pračka.

Kolej Generála Svobody A/B
a) Zástupkyni kolejí si klienti ve zvýšené frekvenci stěžují na nefunkční WiFi.
Na minulém zasedání Kolejní rady se toto téma probíralo velice důkladně. Klienti byli
požádání, aby své stížnosti s identifikací, která byla vymezena na minulém jednání, včetně
kontaktních údajů. (Bod 4.9, odkaz na zápis ZDE ) Pan Ing. Jasný neeviduje jediný dotaz nebo
5TU

U5T

stížnost na výpadky Wi-Fi sítě. SKM se tedy tyto informace dovídá pouze formou stížností na
sociálních sítí.
Aktuálně se problém s Wi-Fi na kolejích řeší centrálně z CVP. Zkouší se nová nastavení Wi-Fi
sítě pro všechny koleje.
Pan ředitel dodává, že již neexistuje nikdo vyšší, kdo se tímto může zabývat (ředitel CVT).
SKM i CVT tento problém považuje závažný, avšak prozatím není možné lokalizovat problém,
neboť SKM internet na kolejích nespravuje.

Kolej Chválkovice
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a) Ubytovaní klienti zastavují na chodbách zástupce kolejí Chválkovic M. Chroboka a skrze
něj kriticky hodnotí SKM nákup nových trub.
Zástupce kolejí vyjadřuje vděk za nasazení nových trub, neboť menza je daleko a studenti je
hodně využívají. Avšak uvítaly by trouby standartní velikosti, jelikož ty nové jsou velmi malé a
cituji: “Nedá se v nich udělat ani půl kila hranolek“. Pokud to je možné, Chválkovice by
uvítaly trouby standartních rozměrů, pokud však ne, Chválkovice by uvítaly nové plechy, které
se alespoň do nových trub vlezou, jelikož ty aktuální k půjčování jsou rozměrem
nekompatibilní.
Vyjádření p. Zíchové.
Plechy jsou.

b) Proběhla diskuze nad cenovou politikou posiloven napříč kolejemi.
Posilovna Chválkovice prošla jistou mírou renovace, a proto se, prozatím, jen uvažuje, o
navýšení vstupního poplatku. Toto případné zvyšování bude předmětem následujících debat.
Tento návrh byl na předchozím jednání přednesen vedoucí kolejí p. Zíchovou a dnes se na něj
pouze navazovalo.
Vyjádření ředitele SKM p. Ing. Suchánka:
Debata na úrovni SKM nad touto problematikou zatím neproběhla.

Kolej J. L. Fischera A
Kolej J. L. Fischera B
a) Zástupkyni kolejí se hromadí stížnosti na Wi-Fi.
Viz bod „Generála svobody“ a)
b) Dotaz na kvalitu úklidu v bezbariérových pokojích koleje.
Je třeba, aby stěžovatelka přednášela konkrétní stížnosti. SKM je ochotna se zabývat jakoukoliv
záležitostí, ale je třeba, aby problém byl dostatečně specifikován a přednesl recepční koleje.
Recepční

Kolej Neředín I
a) Dotaz na prostory pro sušárnu na Neředín I.
Neředín I jako jediná kolej nemá svou vlastní sušárnu. To je naprostá pravda. Ovšem je to
kompenzováno tím, že můžete prát, pokud se nepletu, zdarma. Myslím, že v kuchyních máte
pračky. Jistě se zeptám, jestli je možné někde obětovat nějakou místnost sušárně, ale tam kde
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byla, je nyní posilovna. Spousta ostatních ubytovaných, včetně mě, prostě suší prádlo jinde,
než má vchod. A to proto, že prostě jsou často obsazené. Již jsme navrhovali, aby se nakoupily
koše na prádlo, abychom si je mohli půjčovat, ale byli jsme odmítnuti s argumentem, že je to
nízkonákladová položka, kterou si můžeme koupit každý sám. Budeme to řešit, ale již teď mohu
říct, že na to asi nenajdeme místnost. (Na dotaz odpověděl předseda KR UP Matěj Cetkovský)
Místnost pro vytvoření
Aktuálně byly na kolejích N II a N III otevřeny další sušárny, které by měly kompenzovat
případnou zvýšenou poptávku.

Kolej Neředín II
Kolej Neředín III
a) Předseda Kolejní rady přednáší požadavek na instalaci balkónových střech do vrchního
patra všech kolejí Neředín, které jsou vybaveny balkónem.
Aktuálně probíhá jednání s panem architektem na změnu technického provedení schodišť na
Neředíně.
Dle názoru SKM je nyní velice malá šance pro schválení architektonického záměru, který by
spočíval v instalaci střešního krytí balkóny v areálu kolejí Neředín. Požadavek však bude na
další schůzi navržen.

b) Předseda

kolejní

rady

navrhuje

změnu

koncepce

uspořádání

lůžek

na

párových/dvoulůžkových pokojích kolejí Neředín III.
Z již předešlé osobní diskuze s vedoucí kolejí Neředín p. Šimkovou vyplynulo, že postele na
Neředíně jsou ve stádiu rozkladu a jsou nyní prioritou truhlářů. Předseda KR UP navrhuje,
aby se postele na některých párových pokojích změnili z dvou vedle sebe postavených a k sobě
přibitých postelí změnilo na jedno manželské „letiště“. Pokud jsou postele nyní ve stavu
předělávání, tak je to pouze změna plánu, která by neměla být o nic moc dražší než původní
plán. K tomuto je jistě zapotřebí udělat přibližný součet pokojů, které opravdu okupují páry a
pokoje, které takto obsazeny nejsou. Tímto by vznikl taxativní výčet pokojů, na které je možno
umisťovat dvojice, které si o to zažádají. Pro začátek předseda Kolejní rady UP navrhuje takto
měnit ta lůžka, která jsou v nejhorším stavu na postupné obměny té kapacity párových lůžek,
které budou k tomuto účelu určeny/vyčleněny. Na tyto pokoje, které by měli tzv. manželskou
postel by bylo vhodné dokoupit jednu velkou matraci. K tomuto by bylo nutné i dokoupit
prostěradla, která by byla pro tyto matrace k dispozici. Předseda KR UP dále navrhuje, aby se
pokračovalo ve změnách, které proběhly na N III vchod C, tedy separace dvoulůžek od sebe.
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Zatím každý ubytovaný klient, se kterým hovořil, považoval krok za velice správný, který
zvyšuje uživatelský komfort.
Předseda KR UP pevně věří, že každý ubytovaný klient na kampusu Neředín by tyto kroky
uvítal. Předseda KR UP sám na párovém pokoji bydlel a z vlastní zkušenosti potvrzuje, že
požitek z párového pokoje kazí právě ono uspořádání postelí.

c)

Kolejní rada pochvaluje instalaci nových osvětlení na buňkách
Na buňku, kde bydlí předseda Kolejní rady bylo nainstalováno nové osvětlení, které by se
v budoucnu mělo instalovat na všechny buňky v kampusu Neředín. Tato buňka byla vybrána
z důvodu rychle zpětné vazby a pravidelné komunikace mezi SKM a předsedou Kolejní rady.
Předseda KR zatím osvětlení hodnotí velice kladně, avšak nechceme předbíhat s příliš kladným
hodnocením. Ovšem pokud by uživatelská spokojenost zůstala na takto vysoké úrovni a tímto
krokem snížila energetická náročnost kampusu, tak se jednoznačně vyslovuje pro instalaci po
celém kampusu Neředín.
Ostatní ubytovaní na buňce si taktéž změnu velice pochvalují.
V následujících dnech se předseda KR UP vyjádří a podá následnou zprávu.
Ing. Koněvalík dodává, že tímto krokem se uspoří cca. 80 Wattů na jedné buňce.

d) Kolejní radě v poslední době chodí velké množství stížností na hluk, vycházející z budovy
Neředín IV. Tento hluk je způsoben hlasitým křikem z balkónů této koleje a
vybuchováním pyrotechniky. Obě tyto záležitosti se odehrávají v časech nočního klidu a
budí ubytované klienty.
Paní Šimková potvrdila, že již Zahraniční oddělení UP, které má již v plánu zasílat upomínky
na rušení nočního klidu velkému množství zahraničních studentů. Podnět od Kolejní rady
bude přidán.

EN programy

Kolej Šmeralova
a) Kolísavost teploty vody na kolejích.
Viz společný bod 3. 8.
3.

Různé
3.1. Zhodnocení dne otevřených dveří.
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3.2. Předseda Kolejní rady navrhuje změnu vyvolávacího systému na pizzu v hlavní menze.
V časech, kdy je sekce denní nabídky hlavní menzy nejvíce exponovaná dochází k tomu, že
kuchaři nejsou schopni překřičet dav studentů a zdržuje se tím práce. Předseda KR UP tedy
navrhuje změnu objednávacího systému na pizzu v této sekci hlavní menzy. Předseda KR UP
Navrhuje jednu ze dvou variant
1) Jednoduchá tabule, na které bude svítit číslo pizzy, kdy zobrazení čísla bude
doprovázeno zvukovým signálem. (Jako u lékaře nebo Pošta v Galerii Šantovka)
2) Mikrofon a reproduktor, kterým by bylo vyhlášeno číslo pizzy.
Předseda Kolejní rady doporučuje variantu č. 1. nejen kvůli zjednodušení komunikace, ale
zároveň kvůli zahraničním studentům. Tito studenti češtinu neovládají a nezřídka se stává, že
navzdory poloprázdné menze oni sami neví, že si pro tu pizzu mají jít. Natož když je menza
plná a oni špatně slyší i to číslo, kterému tak tak rozumí.
Odpověď zaměstnanců SKM UP
Vyvolávací systém je v plánu delší dobu. Systém měl být implementován s rekonstrukcí Menzy
17. listopadu. Avšak z důvodů průtahů a podnětů bude nový systém zkušebně nainstalováno
do sekce „denní nabídky“. Pokud se osvědčí, je možné, že bude instalován do sekce „obědů na
objednávku“ též menzy.

3.3. Kolejní Radě přišel podnět na aktualizaci požárních pokynů. Zároveň s touto
připomínkou přišel podnět na sepsání požárních pokynů v angličtině, které by identicky
visely vedle těch českých. Minimálně na kolejích, kde jsou ubytováni i klienti nemluvící
česky.
SKM se snaží internacionalizovat celé koleje Univerzity Palackého. Požární pokyny budou
dodány a vyvěšeny v anglickém jazyce na všechny koleje UP.
Dodatek ředitele SKM: Správa kolejí a menz má aktuálně jediné webové stránky, které jsou
plně v angličtině. Zároveň je zaměstnáván, na částečný úvazek, člověk z UP, který udržuje
anglickou verzi stále aktuální.

3.4. Kolejní rada se dotázala na nerovnost mezi cenami praní na kolejích UP.
Kolej Neředín I pere zdarma, což Kolejní rada považuje za adekvátní, jelikož Neředín I nemá
svou vlastní sušárnu, což považujeme za slušnou kompenzaci. Ostatní koleje Neředín perou za
40 Kč za 3 hodiny. Ostatní koleje perou za cenu 40 Kč za 2 hodiny.
Vyjádření SKM:
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Cenové rozdíly jsou odůvodněny rozdílnou délkou pracích cyklů praček. Ne všude jsou stejné
pračky a každá má jinou délku pracího cyklu. SKM přislíbila revizi a úpravu, případně
sjednocení cen.

3.5. Kolejní rada se dotazuje, zda-li je možné jednat s Univerzitou o doplnění tiskárny
napojené na SafeQ systém na recepci koleje Neředín II.
Již byl realizován jeden projekt na tiskárnu SafeQ. Tato tiskárna byla pořízena před dvěma lety
a je umístěna na kolejích B. Václavka. Tato tiskárna doposud vytiskla 4500 stran. K této
tiskárně má přístup celý kampus Envelopa. Provoz je vysoce nerentabilní, jelikož taková
pořizovací cena takové tiskárny se pohybuje okolo 100 000,- Kč.
Kolejní rada se společně s SKM shodla, že je třeba směřovat požadavek na rozšíření otevírací
doby knihovny Fakulty tělesné kultury. Fakulta tělesné kultury totiž sama disponuje těmito
tiskárnami a je v dosahu klientů stejně tak, jako recepce Neředínu II.

3.6. Dotaz Kolejní rady na projekt tříděných tašek, které se rozdávaly na koleji B. Václavka a
zda-li je možné toto rozšířit i na ostatní koleje. Ať už formou zapůjčení či doplnění na
buňky nebo přímo na jednotlivé pokoje.
Aktuálně probíhá pilotní projekt na koleji B. Václavka. S koncem semestru dojde k vyhodnocení
úspěšnosti projektu. Pokud bude projekt úspěšný a povede k všestranné spokojenosti, tak je
možné, aby byl projekt přenesen na další koleje.
Projekt má však určité podmínky. Jedna z klíčových je podmínka dobrovolnosti, která spočívá
v tom, že každý student, který tašky na tříděný odpad obdrží má povinnost je vynášet sám a na
vlastní odpovědnost. Není tedy možné spoléhat na personál SKM, který bude tašky na tříděný
odpad vynášet sám.
Pokud bude projekt úspěšný a bude projevena vůle v jeho pokračování, bude předmětem dalších
dohod, které koleje budou následovat.

3.7. Předseda Kolejní rady UP by rád navázal na činnost svých předchůdců a ustanovit tradici
každoročního průzkumu spokojenosti napříč kolejemi UP. Předseda KR Up již názorově
diskutoval tento bod se svým předchůdcem a považuje jej za validní a jistě přínosný,
jakožto sebereflexe vedení jednotlivých kolejí.
Ředitel SKM Ing. Josef Suchánek potvrzuje, že by byl rád, pokud by se průzkum provedl a bude
s Kolejní radou v tomto spolupracovat.
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3.8. Z minulého jednání Kolejní rady UP vyplynulo, že se stále nepodařilo vyřešit problém
nestálosti teploty vody ve sprchách kolejí 17. listopadu a Šmeralova. (Viz bod 4.3 jednání
KR UP z 8. 11. 2017). SKM má za to, že se problém podařilo vyřešit a požádalo Kolejní
radu o sběr informací od 13. listopadu 2017. Členové Kolejní rady za Veronika Gryčová
(Šmeralova) a Václav Kmoníček (17. listopadu) prezentují výsledky sběru dat.
17 listopadu:
Zástupce kolejí uvedl, že se velice snížila intenzita stížností na kolísání vody. Oproti
předchozímu stavu je situace velice dobrá.
Šmeralova:
Bez připomínek
Vyjádření zaměstnanců SKM UP:
K drobnému kolísání může dojít vždy, tomu se nedá předejít. Avšak na 17. listopadu budou
zkušebně dodány nové termostatické baterie. Tento typ by měl eliminovat zbývající zbytkové
kolísání, říká Ing. Radek Koněvalík.
Dle údajů, které má SKM k dispozici je dostatek teplé vody v zásobnících.

3.9. Kolejní rada projevila zájem navázat na činnost svých předchůdců ohledně snahy na
revizi Domovního řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen
Domovní řád), konkrétně jeho část II. 1., bod h), povolené elektrické spotřebiče, ve smyslu
jeho aktualizace a rozšíření. Příslib dokončení revize bylo předneseno v bodě 4.8. jednání
KR UP z 8. listopadu 2017.
Pan Ing. Koněvalík prezentoval Kolejní radě návrh na změnu Domovního řádu (viz příloha č.
1)

3.10.

Probíhá novela řádu vysokoškolské koleje
Aktuálně probíhá novelizační řízení hlavní normy UP č. B1-03/2 Řádu vysokoškolské koleje a
ostatních příslušných předpisů, které se týkají kolejí univerzity.
Kolejní radě byly předeslány následující návrhy změn, které se ubytovaných klientů budou
bezprostředně týkat:
a)

Zvýšení ubytovací kauce z 1 500,- Kč na výši 30denního kolejného. Tato výše bude pro
každou kolej jiná.
Toto je zdůvodněno velkým problémem s vymáháním kolejného, zejména u zahraničních
studentů. Nejen. Určitá množina klientů nezaplatí poslední kolejné a SKM se nemá z čeho
uspokojit. V řádově se jedná o statisíce korun.
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b)

Zavedení tzv. „rezervační kauce“.
Tato kauce nastupuje po registraci do ISKAM. Nově registrovaný klient zaplatí 1500,- Kč.
Jedná se o opatření proti žadatelům, kteří se jen zaregistrují a vyblokují pokoje pro klienty,
kteří mají reálný zájem o ubytování na kolejích UP.
SKM doposud nemělo nástroj pro boj s tímto negativním jevem.
Kauce 1 500,- Kč by propadla po překročení deadlinu

c)

Zvýšení ceny kolejného o inflaci.
Cena kolejného se nezvedla 3 roky a SKM má zájem na zvýšení ceny kolejného.

d) Zvýšení ceny jednolůžkových pokojů o nyní nespecifikovanou částku. Prozatím se budoucí
cena odhaduje na 130,- Kč za noc, tedy o 16 korun za noc.
Aktuální počet neuspokojených žadatelů je vyšší než počet uspokojených žadatelů.

Výše uvedené změny jsou teprve ve fázi návrhu. Tyto návrhy musí schválit Legislativní radou
a Akademický senát Univerzity Palackého. Kolejní rada se k jednotlivým bodům bude nadále
vyjadřovat a případně připomínkovat. Pokud by výše zmíněné změny byly schváleny.

4.

Ukončení jednání
Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za účast,
konstruktivní připomínky a všem popřál příjemné přežití vánočních svátků.

Další informace naleznete na http://kolejniradaup.zaridi.to/ . Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná.
5T

5T

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

Zapsal: Matěj Cetkovský
V Olomouci dne 7. prosince 2017

M ATĚJ

CETK O VS K Ý ,

V

. R

předseda KR UP v ak. roce 2017/2018
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Příloha č. 1
Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
ze dne 19. 10. 2016
Vyjádření SKM k
A)
o
o
o
o
o
o

Aktuálně povolené elektrospotřebiče – SKM OK
audiotechniku,
kulma,
fén,
holicí strojek,
mobilní telefon,
tablet a počítač s příslušenstvím (vč. tiskárny).

B)
o
o
o
o
o
o
o

Aktuálně zakázané spotřebiče
varná konvice, - NE, zajištuje SKM, velké výkonové zatížení a velké požární riziko
toustovač, - NE, velké požární riziko
topinkovač, - NE, velké požární riziko
ruční mixér, - ANO, přeřadit do kategorie A
tyčový mixér, - ANO, přeřadit do kategorie A
smoothiemaker, - ANO, přeřadit do kategorie A
vlastní lampička. – ANO, přeřadit do kategorie C, podmínka studeného světelného
zdroje
elektrický zubní kartáček, ANO, přeřadit do kategorie A
prodlužovačka, NE, zajištuje SKM, velké výkonové zatížení, velké požární riziko,
velké riziko úrazu elektrickým proudem, podle statistik nejnebezpečnější elektrický
spotřebič
žehlička, -NE, zajištuje SKM, bez poplatku
větrák, - ANO, ale bez topení, s topením velké výkonové zatížení a velké požární
riziko
doplnilo SKM
elektrické varné a pečící spotřebiče – NE, zajištuje SKM dle potřeby, velké výkonové
zatížení a velké požární riziko
chladničky a mrazničky -- NE, zajištuje SKM dle potřeby

o
o

o
o

o
o

C Povolené elektrospotřebiče (s poplatkem)
o pračka,
o sušička.

Zapsal: Matěj Cetkovský
V Olomouci dne 7. prosince 2017

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci
| http://kolejniradaup.zaridi.to

12/13

M ATĚJ

CETK O VS K Ý ,

V

. R

předseda KR UP v ak. roce 2017/2018

Ke zveřejnění: 8. 1. 2018
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