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V návaznosti na Rozhodnutí vlády o volném pohybu osob na území České republiky vydávám tento 

příkaz, který upravuje provoz kolejí KaM UK na území Prahy, Brandýse nad Labem, Hradci Králové a 

Plzni. Toto opatření je platné od 16. 3. 2020 až do odvolání. 

1.) Zakazujeme vstup 3. osob do prostor kolejí z hlediska bezpečnosti a nutných hygienických 

opatření. I v tomto případě je možné umožnit vstup osobám, které osvědčí relevantní důvod 

(tj. složky záchranného systému, pracovníci hygienických stanic atd.) 

2.) Po dobu nezbytně nutnou nepřijímáme žádné rezervace ubytování v segmentu HČ ani DČ (tj. 

studenti, hosté UK nebo turisté) v termínu od 16. 3. 2020  do 15. 4. 2020 nebo do odvolání. 

3.) Na dobu nezbytně nutnou od 16. 3. 2020 dochází k omezení úředních hodin ubytovacích 

kanceláří. Veškeré informace naleznete na webu KaM UK. Doporučujeme, návštěvu 

ubytovací kanceláře jenom z nezbytných důvodů po předešlé písemné nebo telefonické 

domluvě. 

4.) Od 16. 3. 2020 až do odvolání není možné provádět přestěhování studentů v rámci koleje ani 

mezi kolejemi KaM UK. 

5.) Od 16. 3. 2020 dochází k uzavření všech kluboven a důrazně žádáme studenty ubytované na 

kolejích, aby dodržovali nařízení vlády a chovali se ke svému okolí odpovědně. Pořádání 

„party“ na kolejích bude považováno za obzvlášť závažné porušení Smlouvy o ubytování a 

budou z toho vyvozeny důsledky. 

6.) Od 16. 3. 2020 až do odvolání dochází k ukončení přijímání hotovosti v ubytovacích 

kancelářích a na vrátnicích kolejí (možnosti hrazení kolejného jsou uvedeny na webu KaM 

UK). 

- Na každé koleji bude uvolněna jedna prádelna, ve které nebude vybírán poplatek za zámluvu 

pračky. 

- Po dobu nezbytně nutnou od 16. 3. 2020 ukončujeme až do odvolání zapůjčování ostatních 

elektrospotřebičů na kolejích. 

7.) Již předešlým nařízením byly uzavřeny všechny posilovny v prostorách kolejí UK až do 

odvolání. 
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