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Naše značka: UKKaM/207603/2022/Mgr. Hurdová, 605200045                V Praze dne: 26. 4. 2022 

 

 

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

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

 

       Vážený pane XXXXXXXXX, 

 

k  Vaší žádosti č. j. UKKaM/46465/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 8. 

2. 2022, doručené v tomto znění: 

 
 „1. Je omezením výkonu ubytovacího práva, když vedoucí Koleje Hvězda zakazovala 
volný pohyb ubytovaných osob z pokoje a do pokoje z důvodu rekonstrukční práce v 
určeném čase?  
2. Pokud ano, jak bylo ubytovaným v dotčených pokojích toto omezení ubytovacího 
práva ze strany Koleje Hvězda kompenzováno?  
3. Pokud ne, lze toto jednání klasifikovat jako standardní postup, v důsledku kterého 
se ubytovaní musí připravit i na to, že mohou být kdykoliv na svých pokojích omeze-
ni, a bude jim zapovězeno pokoj kdykoliv dle vlastní potřeby opustit či do nej vstou-
pit?  
4. Proč tento typ nehavarijních oprav a rekonstrukcí na jednotlivých blocích nepro-
bíhá při pravidelném rotujícím uzavření každého jednotlivého bloku v létě?  
5. Jaké byly náklady v Kč na zhotovení této akce?  
6. O kolik Kč bylo provedení této akce dražší, když probíhalo v nočních hodinách, 
oproti tomu, kdyby probíhalo v denních hodinách ve standardní pracovní době?“ 
 
sdělujeme k těmto dotazům následující: 
 

Ad1) - K omezení výkonu ubytovacího práva nedošlo, všem ubytovaným bylo 
nabídnuto náhradní řešení tj. přestěhování. Výměna probíhala v nočních hodinách, 
aby byl v co nejmenší míře ovlivněn pobyt ubytovaných. 
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Ad2) - studenti mohli využít nabídky přestěhování do jiné ubytovací kapacity, co 

umožnují ubytovací předpisy. Se všemi ubytovanými byl postup prací projednán a 
domluvena součinnost. Ze strany ubytovaných bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 Ad3) - kolej řešila momentální rizikový stav, tak aby předešla škodám na majet-

ku nebo zdraví ubytovaných. 

 
Ad4) - jednalo se o havarijní opravu podlah. Ostatní nehavarijní opravy se řešit 

dle plánu oprav a to v průběhu pravidelné uzávěry bloku.  
 

                     Ad5) - 29300,- Kč bez DPH. 
 

Ad6) - cena díla byla stanovena úkolem z toho důvodu, nedošlo k navýšení ceny 
díla. 

 

 

 

 

S pozdravem, 

 

                                                                                                                   Ing. Miluše Valdová, v. r.  

                                                                                                                          ředitelka KaM 


