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Naše značka: UKKaM/207597/2022/Carda, 736604076                V Praze dne: 25. 4. 2022 

 

 

      Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) 

 

       Vážený pane XXXXXXXXXX, 

 

k  Vaší žádosti č. j. UKKaM/40263/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 3. 

2. 2022, doručené v tomto znění: 

 

 „1. Z jakého důvodu došlo k vystěhování nábytku a lednic na chodbu v červnu 2020 s 
předstihem?  
2. Proč došlo k vystěhování nábytku a lednic na chodbu, která je zároveň únikovou 
cestou, již v během první poloviny června 2020, a to vše za stále běžného provozu 
koleje? Uzavření bylo anoncováno až na 30. 6. 2020 a ve 4. patře bloku č. 1 některé 
pokoje byly řádně obývány, blok byl ubytovaným přístupný.  
3. Došlo tímto vystěhováním nábytku k nedodržení povinností Koleje Hvězda na 
úseku požární ochrany?  
4. Kdo toto rozhodnutí hořlavé předměty vystěhovat do prostoru únikové cesty s 
předstihem již během června 2020 vydal a kdo za něj nese či nesl odpovědnost?  
5. Jaká kázeňská opatření byla vůči této osobě či těmto osobám ze strany KaM UK 
uplatněna?  
6. Absolvovala vedoucí Koleje Hvězda při svém nástupu do pracovního poměru s 
KaM UK povinné školení PO a BOZP? Pokud ano, k jakému datu?  
7. Absolvovala vedoucí Koleje Hvězda při trvání jejího pracovního poměru s KaM UK 
některá další školení a přeškolení týkající se PO a BOZP? Pokud ano, jaká školení a 
přeškolení to byla, a k jakému datu byla realizována?  
8. Z jakého důvodu vedoucí Koleje Hvězda jako osoba odpovědná za provoz přísluš-
né koleje připustila tento závadný stav, kdy došlo k zatarasení únikových cest hořla-
vým materiálem při běžném provozu Koleje Hvězda?  
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9. Došlo tímto jednáním k ohrožení životů, zdraví a majetku osob, které se toho času 
oprávněně pohybovaly ve 4. patře bloku č. 1 Koleje Hvězda?  
10. Jaká systémová opatření jsou v rámci Koleje Hvězda, potažmo KaM UK, zavedena, 
aby se takové hrubě závadné jednání do budoucna již neopakovalo?“ 
 
 
sdělujeme k těmto dotazům následující: 
 

Ad 1) - nábytek a lednice byly na chodbě z důvodu malování těch pokojů, které ne-
byly obsazeny ubytovanými. Žádná rekonstrukce zde neprobíhala.  
 
Ad 2) - ubytovaným na bloku I.; 4. patro bylo nabídnuto přestěhování do jiné části 
koleje. Současně s nimi probíhala komunikace přímo na místě o probíhající činnosti 
malování prázdných pokojů i o rizicích, která s sebou takováto práce nese. 

 
Ad 3) - ne. Na chodbě při malování zůstal minimálně volný jeden únikový pruh, 550 
mm. 

 
Ad 4) - na základě rozhodnutí vedoucí koleje Hvězda PaedDr. Jitky Jánošové, MBA 
údržbáři koleje Hvězda přemístili nábytek z pokoje na chodbu, pokoj vymalovali a 
nábytek vrátili zpět. Nedošlo k žádné škodě ani riziku.  
 
Ad 5) - Kázeňská opatření nebyla uplatněna dle platné legislativy.  
 

              Ad 6) – ANO. 
 
              Ad 7) - poslední periodické školení BOZP a PO proběhlo 29. 03. 2021. 

 Ad 8) - osoba odpovědná za provoz koleje využila neobsazenosti pokojů, aby zajisti-

la zkvalitnění poskytovaných služeb vymalováním pokojů. Omezení únikových cest 

viz bod 3. 

              Ad 9) - NE. 
 

 Ad 10) - do budoucna bude ubytovaným při volné kapacitě nabídnuto přestěhováni 

do jiného pokoje. 

 
 
S pozdravem, 

                                                                                                                   Ing. Miluše Valdová, v. r.  

                                                                                                                          ředitelka KaM 

 


