Sdělení ředitele Správy kolejí a menz Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem (SKM UJEP) k omezení provozu vysokoškolských kolejích
UJEP ze dne 21. 4. 2021
___________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon č. 94/2021 Sb.“), nařídilo dne 12. dubna 2021 postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. a podle§ 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 mimořádné opatření Č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření“),
kterým omezuje provoz vysokých škol tak, že s účinností ode dne 26. dubna 2021 od 0:00 hodin do
odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol,
kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou
studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 „mimořádného opatření“.
S účinností od 26. dubna 2020 od 00:00 hodin do odvolání mohou být na VŠ kolejích UJEP ubytování
studenti:

1.

pro které je vysokoškolská kolej pro bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

2.

kteří mají pracovně právní poměr s UJEP a na kolejích zůstávají ubytováni za účelem výkonu této
pracovní činnosti;

3.

a dále pak studenti:
a) kteří se účastní na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků;
b) kteří se účastní na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních
programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy;
c) kteří se účastní na individuálních konzultací nebo při poradenských službách (pouze jeden
student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba).

Splnění některé z výše uvedených výjimek dle bodu 1., 2. a 3. student Správě kolejí a menz UJEP (SKM
UJEP) doloží písemným prohlášením - viz. přílohy 2 a 3 tohoto sdělení.

V Ústí nad Labem dne 21. 04. 2021
Mgr. Tomáš Kraus, ředitel SKM UJEP
___________________________________________________________________________________________

Příloha 1: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Příloha 2: Prohlášení o bydlišti
Příloha 3: Prohlášení o splnění výjimky

