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1. Všeobecná ustanovení
Tento příkaz je vydáván v souladu s platnými usneseními vlády ČR souvisejícími se šířením nákazy koronavirem COVID-19, a to zejména pro studenty, kteří se z kolejí TUL
v době karantény ČR a vyhlášeného nouzového stavu neodhlásili a nadále je využívají.
2. Ubytování studentů, možnost ukončení smlouvy o ubytování
Ubytování studentů se řídí nadále uzavřenou smlouvou o ubytování a Kolejním řádem.
Vedení TUL doporučuje všem ubytovaným studentům z ČR a okolních zemí, aby ubytovací smlouvu ukončili a koleje opustili. Po zahájení přímé výuky jim budou ubytovací smlouvy obnoveny.
Vedení TUL upozorňuje ubytované na skutečnost, že ubytovatel má právo od smlouvy o
ubytování dle čl. VIII smlouvy odstoupit, v případě že ubytovaný porušuje obecně závazné
právní předpisy v objektech a na pozemcích TUL. Toto ustanovení o odstoupení se vztahuje
také na porušování tohoto příkazu a platných usnesení vlády ČR souvisejících se šířením
nákazy koronavirem COVID-19, přehled veškerých usnesení je k naleznutí zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus
3. Úprava režimu ubytování a pobytu na kolejích TUL
S platností od 23. 3. 2020 do odvolání platí:
-

vstup na koleje je možný pouze pro ubytované studenty po předložení ubytovacího průkazu (kolejky) vrátné službě,
zákaz cizích návštěv na kolejích TUL i vzájemných návštěv ubytovaných studentů,
povinnost respektovat a chovat se v souladu s principy karantény ČR a nouzového
stavu, zůstávat na svých kolejích a pokojích, neshromažďovat se,
povinnost nošení roušky či jiné ochrany nosu a úst také na kolejích TUL,
povinnost dodržovat veškerá hygienická opatření, která jsou nebo budou na kolejích
TUL zavedena,
v případě, že ubytovanému bude nařízena karanténa z důvodu podezření nebo
přímo onemocnění koronavirem COVID-19, je povinen tuto skutečnost nahlásit
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na Koleje a menzy elektronicky na e-mail: us.koleje@tul.cz a také na příslušné
studijní oddělení telefonicky nebo emailem, aby byla přijata nezbytná opatření
proti šíření nákazy.
4. Závěrečná ustanovení
Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem 23.3.2020 a je platný do jeho zrušení.
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