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PŘÍKAZ ŘEDITELE SKM UP č. 6/2022

Organizace ubytovacího řízení pro
akademický rok 2022/2023

Organizace ubytovacího řízení na VŠ kolejích se týká výhradně kategorie ubytování:

bakalářského, magisterského a doktorského studijniho programu V prezenční formě,

vzdělávacích programů v rámci EU, CEEPUS,

všech dlouhodobých výměnných programů UP,

studijních pobytů zahraničních studentů.

Nástup studentů k ubytování na Univerzitu Palackého V Olomouci V akademickém roce
2022/2023 proběhne v jednotlivých ubytovacích lokalitách, následujících řádných termínech a
době:

1. 9. — 16. 9. 2022 v době od 7,00 — 14,00 hod.

vždy jen v pracovní dny

18. 9. 2022 (neděle) V době od 14,00 — 20,00 hod.

Při ubytovacím řízení budou ubytovací komise postupovat jednotně dle následujících pokynů:

1.

2.

Ubytovací komise ubytuje studenta na základě:

. předložení průkazu totožnosti,

. cizinci předloží platný cestovní pas.

Ubytovací komise předá studentovi:

. inventární kartu na ložní prádlo,

. klíče od pokoje,

. Smlouvu o ubytování (pokud ještě nemá podepsanou).



3. Na úředních deskách jednotlivých kolejí budou zveřejněny:

. platné ceníky ubytování,

. Domovní řád VŠ koleje vč. požárních a hygienických předpisů,

o informace o stravování,

. kontakt na vedoucí koleje a referentku koleje.

4. Studenti ubytovaní na kolejích mají tyto možnosti úhrady kolejne'ho:

. formou inkasní platby z osobniho účtu studenta nebo jiné osoby kolejné hradící,
trvalým příkazem nebo převodem z účtu nebo online přes platební bránu GP

Webpay. Povolení inkasa musí vždy zřídit majitel účtu a obeznámit s tím SKM

UP. Splatnost kolejného je sjednána ve Smlouvě o ubytování

0 V hotovosti toliko V odůvodněných případech, zejména při nástupu k ubytování
na recepci příslušné koleje. V případě, že je kolejne' placeno V hotovosti

a nedochází k nástupu k ubytování, je platba v hotovosti zatížena manipulačním
poplatkem, jehož výše je uvedena ve Smlouvě o ubytování. Platba za měsíc
nástupu k ubytování není zatížena manipulačním poplatkem

. použitím platební karty, na místech, kde to dovoluje technické vybavení SKM

UP.

Změny V ubytování mohou být provedeny jen se souhlasem vedoucí nebo referentky koleje za

účasti obou zainteresovaných žadatelů, nejdříve však po ukončení ubytovacího řízení.

Studenti bydlící o prázdninách na kolejích podepíší Smlouvu o ubytování pro období 30. 6. —

1. 9. 2023 u referentek jednotlivých kolejí.

Vsouladu sŘádem VŠ koleje R—B—18/07, čl. 5, odst. 1, ředitel pověří vybrané členy

ubytovacích komisí k uzavírání (podepisování) ubytovacích smluv pro výše uvedené kategorie
ubytování V průběhu ubytovacího řízení. Vedoucí kolejí a referentky jsou pověřeny uzavírat

ubytovací smlouvy s výše uvedenými kategoriemi ubytování po celou dobu účinnosti tohoto

příkazu.

Technickou podporu V rámci ubytovacího řízení dne 18. 9.2022 bude zajišťovat Vpracovník
Oddělení informačních systémů a servisu Ing. P. Jasný, na koleji Generála Svobody, Smeralova

12, Olomouc (tel: 585 638 009, 777 104 202).

Příloha: Přehled ubytovacích komisí a jejich složení

Účinnost tohoto příkazu je ode dne vydání do 31. 8. 2023

\‘\

Ing. Bc. Libor Kolář

ředitel SKM UP



Příloha:

Přehled ubytovacích komisiajejich složení:

Ubytovací komise č. 1

Stanoviště:

Složem'komise:

Ubytovací komise č. 2

Stanoviště:

Složení komise:

Ubytovací komise č. 3

Stanoviště:

Složení komise:

Vedoucíkomisíč. 1, 2, 3:

Ubytovací komise č. 4

Stanoviště:

Složení komise:

Ubytovací komise č. 5

Stanoviště:

Složení komise:

Vedaucíkomisíč. 4, 5:

Ubytovací komise č. 6

Stanoviště:

Složení komise:

Ubytovací komise č. 7

Stanoviště:

Složení komise:

Vedoucíkomise č. 6, 7:

kolej Šmeralova, Šmeralova 6, Olomouc

A. Halabicové, J . Trundová, H. Valachová, P. Jemelková

kolej 17. listopadu, tř.17. listopadu 54, Olomouc

B. Vondráková, B. Trundová, I. Pírková, O. Gieselová

kolej B. Václavka, Šmeralova 8, Olomouc
M. Sýkorová, Bc. P. Pospíšilová, M. Havlíková, J . Fantulová

B. Vondráková (tel. 585 638 356, 737 656 261)

bozena.vondrakova(á)upol.cz

k019i J. L. Fischera, Šmeralova 10, Olomouc

M. Smolcové, S. Malá, I. Utěkalová, L. Koněvalíková

kolej Generála Svobody, Šmeralova 12, Olomouc

(pro kolej: gen.Svobody, blok A,B, Chválkovice)
L. Kučová, M. Odstrčilová, referentka ubyt. kanc., M. Finsterlová

L. Kučová (tel.585 638 008, 734 875 846)

lenka.kucova@upol.cz

kolej Neředín II., U Letiště 786, Olomouc
(pro kolej Neředín 1., 11., 111., IV.)

R. Látalová, N. Látalová

kglei E. Rošického, U Sporvtovní haly 4, Olomouc

J.Simková„ G.Kotrlová, M.Simonová

J. Šimková (tel. 585 638 882, 606 398 109)

iana.simkova@upol.cz


