
Kolejní rada Univerzity Palackého 
v Olomouci 

kolejniradaup@centrum.cz 

 

Zápis z jednání 
 

Datum konání: 14. listopadu 2012 

 

Přítomni:            KR:      Tereza Šustková, Marek Hodulík, Marek Janovský, Vojtěch Sukač, Veronika  

             Stehlíková, Josef Vašš, Michal Kerestúri 

  SKM:    Ivo Jakubík 

Omluveni: KR: Andrej Kaplavka, Jindřich Honka 

********************************************************************************** 

Program: 

1. Úvodní slovo předsedy KR UP  

2. Představení členů Kolejní rady zvolených v řádných a doplňujících volbách 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

4. Různé 

********************************************************************************** 

1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy KR UP  

Předseda odstupující kolejní rady přednesl krátký proslov, v němž přivítal stávající členy i členy nově 
zvolené v doplňujících volbách.  

2. Představení členů Kolejní rady zvolených v doplňujících volbách  

V doplňujících volbách byli zvoleni tito členové: 

Kolej Neředín I:   Veronika Stehlíková 

Kolej Neředín II:  Josef Vašš 

Kolej Neředín IV:  Monika Chvostaĺová 

Kolej G. Svobody – blok A:  Tereza Šustková 



KR UP má pro akademický rok 2012/2013 zvoleno 10 z 15 zástupců. Předsedou KR UP byl zvolen JUDr. 
Mgr. Marek Hodulík, místopředsedou se stal Michal Kerestúri. 

Předseda KR UP předal zástupci SKM UP Zprávu o výsledku voleb do Kolejní rady UP pro akademický 
rok 2012/2013. 

3. Připomínky za jednotlivé koleje: 

Kolej G.Svobody – blok A: 

 Ve studovnách v 1. a 3. patře je nadměrný hluk způsobený sledování TV v 2. a 4. patře a dále 
umístěním racku ve studovně v 1. patře.  Studenti žádají o nápravu. 

Kolej G.Svobody – blok B: 

 

Kolej J.L.Fischera – blok A: 

 

Kolej J.L.Fischera – blok B:  

 

Kolej B. Václavka –blok A:   

 Prosba o opravu (výměnu) basketbalových košů na hřišti mezi kolejí B. Václavka a kolejí 
Šmeralova. 

 Požadavek na doplnění pečících trub alespoň na některé kuchyňky koleje BVA (BVC). 

 Prosba o umístění vytahovací prádelní šnůry nebo alespoň háčků do prostoru předsíně buněk 
na BVA, aby bylo kde sušit prádlo. Sušárna je často plná a přidělání konstrukce na balkony 
neumožňuje záruka na opláštění budovy. 

 Žádost o zpřístupnění počítačové učebny na BVA jako provizorní studovny.  

Kolej B.Václavka –blok C: 

 

Kolej Šmeralova:  

 

Kolej 17. Listopadu: 

 

Kolej E.Rošického: 

 Opakované stížnosti na porušování nočního klidu ze strany studentů, jež na koleji bydlí v rámci 
výměnného programu Erasmus. Žádost o zmapování rozmístění Erasmus studentů na 
jednotlivých kolejích a to i dle fakult. 

 Požadavek na umístění automatu na kávu. 



Kolej M. Kudeříkové:  

 

Kolej Chválkovice:  

 Požadavek na výměnu dvou polorozpadlých pečících trub. 

 Požadavek na zakoupení rotopedu do posilovny.  

 

Kolej Neředín I: 

 Požadavek na znovuzprovoznění praček.  

 Požadavek na nahrazení alespoň jednoho dvouplotýnkového vařiče čtyřplotýnkovým. 

 Návrh zástupců kolejí N2, N3 a N4 na zřístupnění kuchyněk na koleji N1 – na ostatních kolejích 
nemají nikde pečící troubu, přičemž platí jedno z nejvyšších kolejných v rámci kolejí. V rámci 
diskuse navržen systém vstupu na ISIC karty, tak aby bylo zřejmé, kdo a jakém čase používal 
vybavení kuchyně. V tuto chvíli, kdy jsou vstup do budovy a na kuchyňky vázány na vlastnictví 
klíče od vchodu koleje Neředín I. a nelze tak kuchyňky ze strany dalších studentů ubytovaných 
v areálu Neředín využit. 

 Kolej Neředín II: 

 Stížnosti na rušení nočního klidu ze strany ubytovaných zahraničních studentů.  

 Žádost o rekonstrukci posilovny na bloku C. 

 Požadavek na opravu zámků na skřínkách ve společných prostorech buňky – často chybí klíče, 
či skřínky nejdou zamykat. 

 Návrh na úpravu režimu vstupu na ISIC kartu a magnetické uzavírání vchodových dveří – 
zamezení vstupu neubytovaných osob. Případně vstupy doplnit kamerovým systémem. 

 Požadavek na opravu oplocení na přilehlém hřišti. Nákupní košíky Globus se nezdají být 
systematickým řešením díry v oplocení.  

Kolej Neředín III:  

 Návrh na zřízení placeného wellness centra v areálu Neředín -  doposud zde taková služba 
chybí. 

 Doplnění pečících trub, případně zpřístupnění koleje N1 (viz výše). 

Kolej Neředín IV: 

 

4. Růžné 

 Požadavek na zřízení wifi připojení na kolejích. Do doby zřízení wifi dát studentům 
možnost se se svým registrovaným počítačem připojit po zadaní loginu, hesla a 
ověření MAC adresy i na jiném pokoji, než je dotyčný ubytován. Požadavek je nutný 
z hlediska plnění skupinových úkolů v rámci studia. Prosba o urychlenou realizaci 



tohoto kroku. Poukaz na možné získání konkurenční výhody kolejí oproti ubytování na 
privatech – studenti ubytovaní v rámci kolejí by měli v celém areálu kolejí přístupný 
internet. 

 Požadavek na umístění zápisů z Kolejní rady na web SKM UP a o aktualizaci zástupců – 
členů Kolejní rady UP za jednotlivé koleje. Dle domluvy zajistí Ing. Jakubík. 

 Prosba o účast pracovníka Customer Care pana Vrby na příštím jednání KR UP, kde by 
představil náplň své činnosti a možnosti spolupráce s Kolejní radou. 

 Žádost o sjednocení poplatků za služby na jednotlivých kolejích – např. rozdílné pojetí 
zpoplatnění praček, užití posiloven. KR žádá, aby tyto služby náležely ke standardu 
ubytování a nebyl za ně vybírán dodatečný poplatek. 

******************************************************************************* 

 

Přijatá usnesení: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Usnesení č. 1 :  

 

Termín plnění:  

Odpovídá: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Další jednání kolejní rady se uskuteční dne: 19. 12. 2012 v 9:00 hod. 

 

 

Zapsal: JUDr. Mgr. Marek Hodulík 

V Olomouci dne: 14.11.2012 

 

 

      JUDr. Mgr. Marek Hodulík, v.r. 

      Předseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2012/2013 


