Rozhodnutí ředitele Správy kolejí a menz Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem (SKM UJEP) k mimořádnému režimu ubytování v rámci zahájení
akademického roku 2020/2021.
__________________________________________________________________________________
Na základě rozhodnutí vedení UJEP ze dne 25. 9. 2020 o přechodu na on-line výuku na UJEP
reagujícího na Nařízení mimořádného opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem k ochraně zdraví při epidemii a k zamezení dalšího šíření epidemie
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydal ředitel SKM UJEP dne
1. 10. 2020 toto rozhodnutí o mimořádném režimu ubytování v rámci zahájení akademického roku
2020/2021:
1. Žadatel o ubytování (neubytovaný student), který úspěšně dokončil přihlašovací proceduru
k ubytování na vysokoškolských kolejích UJEP, má přiděleno ubytovací místo a do 5. 10. 2020 z důvodu
zavedení on-line výuky nenastoupil ubytování, má možnost požádat o rezervaci ubytovacího místa na
vysokoškolských kolejích UJEP za těchto podmínek:
a)
b)

c)
d)

Vyplní a nejpozději do 15. 10. 2020 doručí (e-mail) žádost o rezervaci ubytovacího místa
prostřednictvím příslušného formuláře (viz. příloha – formulář 1).
Po dobu rezervace ubytovacího místa mu bude s účinností od 1. 10. 2020 účtován paušální
poplatek za rezervaci ubytovacího místa ve výši 30,- Kč za 1 den, a to až do okamžiku nastěhování
na příslušné ubytovací místo.
Nastěhování na rezervované ubytovací místo dohodne s ubytovatelem nejméně 72 hodin před
tím, než tato skutečnost nastane.
Ode dne, kdy se nastěhuje na rezervované ubytovací místo, bude hradit plnou (standardní) cenu
ubytování dle platných podmínek uvedených v ceníku ubytování SKM UJEP a v příslušné ubytovací
smlouvě.

2. Ubytovaný (ubytovaný student), který do 5. 10. 2020 nastoupil ubytování a má platnou ubytovací
smlouvu, má z důvodu zavedení on-line výuky možnost požádat o dočasné přerušení ubytování
s rezervací ubytovacího místa na vysokoškolských kolejích UJEP za těchto podmínek:
a)
b)
c)

d)

Režim dočasného přerušení ubytování s rezervací ubytovacího místa je možné využít nejpozději
do 15. 10. 2020.
Při dočasném přerušení ubytování může ubytovaný na ubytovacím místě (pokoji) zanechat své
osobní věci.
Při dočasném přerušení ubytování zanechá ubytovaný klíče od pokoje v ubytovací kanceláři SKM
UJEP, kde současně vyplní, podepíše a odevzdá k tomu určený formulář (viz. příloha – formulář 2).
V případě nemožnosti vrácení klíče z důvodu pobytu mimo vysokoškolské koleje nebo v zahraničí
bude o této skutečnosti písemně informovat ubytovatele a dohodne s ním další postup.
Po dobu dočasného přerušení ubytování s rezervací ubytovacího místa bude ubytovanému
s účinností ode dne přerušení ubytování účtován paušální poplatek za rezervaci ubytovacího místa
ve výši 30,- Kč za 1 den, a to až do okamžiku opětovného nastěhování na příslušné ubytovací místo.
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e)
f)
g)
h)
i)

Od okamžiku opětovného nastěhování na příslušné ubytovací místo mu bude účtováno kolejné
dle ceníku ubytování SKM UJEP a příslušné ubytovací smlouvy.
Opětovné nastěhování na pokoj ubytovaný písemně (e-mailem) oznámí ubytovateli nejméně 72
hodin před tím, než tato skutečnost nastane.
Při opětovném nastěhování převezme ubytovaný v ubytovací kanceláři zpět klíče od pokoje a
vyplní a podepíše k tomu určený formulář.
Ode dne, kdy se ubytovaný opětovně nastěhuje na příslušné ubytovací místo, bude hradit plnou
(standardní) cenu ubytování dle platných podmínek uvedených ve smlouvě
V období od dočasného opuštění ubytovacího místa do opětovného nastěhování nemůže
ubytovaný vstupovat do objektu koleje a do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem.

!!! Důležité upozornění k bodu 2. !!!
Porušení podmínky nevstupovat do objektu koleje a do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem ze
strany ubytovaného bude bráno jako projev vůle ubytovaného využívat přechodné ubytování na
kolejích SKM UJEP v plném rozsahu dle platné smlouvy a za touto smlouvou stanovených podmínek,
tedy mimo jiné i za plnou (standardní) cenu ubytování dle platných podmínek uvedených ve smlouvě.
3. Pro studenty z řad žadatelů o ubytování a ubytovaných, kteří nevyužijí možnosti dle bodu 1. a bodu
2. tohoto rozhodnutí, platí standardní smluvní podmínky. Žadatelům o ubytování, kteří se rozhodnou
objednané ubytovací místo zrušit, bude v souladu s platnými podmínkami účtován stornopoplatek ve
výši 1.500,-Kč.

V Ústí nad Labem dne 1. 10. 2020
Mgr. Tomáš Kraus, ředitel SKM UJEP

___________________________________________________________________________________________

Přílohy:
Příloha 1:
Příloha 2:
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