Vážení studenti,
stejně jako Vy si uvědomujeme, že se nacházíme v mimořádné situaci, a proto v prvé řadě doufáme a
přejeme, abyste nejen Vy, ale i Vaši blízcí byli zdrávi.
Pokud jste nezaregistrovali informace na webových stránkách univerzity či KaM VUT, pak vězte, že se
na Vás obracíme, neboť patříte mezi studenty, kteří opustili na základě doporučení rektora své lůžko
na koleji, aniž by však provedli oficiální „odhlášení z ubytování“. Právě z toho důvodu Vám zasíláme
tuto aktualizovanou informaci o stávajícím i budoucím stavu Vašeho ubytování a prosíme Vás o
součinnost.
1) Do 27. 3. 2020 (včetně) prosím ZAŠLETE EMAIL na adresu ubytovatelky@skm.vutbr.cz
Do předmětu prosím napište „Technické odhlášení“ a v emailu uveďte své jméno, příjmení,
ubytovací blok/č. pokoje.
Na základě toho KaM sestaví k 1. 4. 2020 seznam a všichni takto uvedení studenti budou
vedeni ve zvláštním režimu „technického odhlášení“. Tedy:
- nevznikne jim povinnost hradit kolejné, a to až do skončení krizového stavu, resp.
obnovení výuky na VUT
- po skončení krizového stavu, resp. po obnovení výuky budou studenti uvedení na seznamu
automaticky přihlášeni na stávající pokoj. Přihlášení provede KaM na základě informací
v seznamu.
2) Po dobu trvání „technického odhlášení“ si KaM v nezbytné a odůvodněné míře stanovené
právními předpisy vyhrazuje právo vstupovat do pokojů, zejména za účelem prevence vzniku
újmy na majetku či zdraví.
S ohledem na tento fakt Vás žádáme, abyste do emailu (viz. bod 1)) případně sdělili všechny
informace, pakliže máte povědomí tom, že se ve „Vašem“ pokoji nachází něco, čemu hrozí
v době Vaší nepřítomnosti zkáza či vyžaduje zvláštní zacházení. Prosím, berte na vědomí, že
tato žádost je motivována eliminací případných rizik či možnosti vzniku škody, KaM Vám
bohužel nebudou např. zalévat květiny nebo kontrolovat prošlé potraviny v ledničce...
3) Pokud jste zahraniční student, který se aktuálně nenachází na území ČR, pak samozřejmě VUT
zohlední konkrétní situaci při opětovném přihlášení dle podmínek vyhlášených vládou Vašeho
státu. (tj. např. bude-li na základě rozhodnutí Vlády SR znemožněno cestovat mimo území
republiky, budou slovenští studenti v režimu „technického odhlášení“ až do doby pominutí
této překážky bez ohledu na případné obnovení výuky na VUT).
4) VUT ukončí režim „technického odhlášení“ ke dni, kdy na základě rozhodnutí vlády ČR dojde
k obnovení výuky, resp. k ukončení zákazu výuku uskutečňovat. Od tohoto dne se v plném
rozsahu obnovují práva a povinnosti dle uzavřené ubytovací smlouvy, např. hrazení kolejného,
vracení klíčů, apod.
5) Po dobu trvání tohoto nouzového stavu poskytuje své služby Oddělení ubytování KaM
výhradně telefonicky nebo emailově. Prosíme tedy veškeré záležitosti řešit emailem na adresu
ubytovatelky@skm.vutbr.cz.

6) Po dobu trvání tohoto nouzového stavu současně platí zvláštní režim fungování vrátnice, kdy
jsou veškeré budovy kolejí uzamčeny a ubytovaní studenti se pro přístup musí hlásit na vrátnici,
která vede evidenci, resp. seznam stále ubytovaných studentů. Po dobu, kdy jste „technicky
odhlášeni“ proto bohužel není možné krátkodobě pobývat na koleji. V takovém případě byste
byli zapsáni do seznamu ubytovaných studentů a došlo by ke zrušení statusu Vašeho
„technického odhlášení“, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, tedy primárně povinností
hradit kolejné.
S přáním pevného zdraví

Dagmar Vlčková, ředitelka KaM

