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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 6A/2004 
 

Zabezpečení budov PF UJEP 
 
1. Tato směrnice řeší zabezpečení budov PF – ul. České mládeže 8 – Ústí nad Labem – ve všech 

částech těchto budov vč. podzemních garáží a sportovní haly. 
 
2. V budovách PF se zdržuje jen ten, kdo je v zaměstnaneckém nebo podobném poměru k UJEP, 

kdo zde studuje nebo vykonává odbornou stáž. Pracovníci dodavatelských firem zde mohou 
působit a pobývat jen s vědomím a se souhlasem příslušného odpovědného vedoucího 
zaměstnance UJEP. Rodinní příslušníci zaměstnanců UJEP zde mohou pobývat v běžné 
pracovní době - za přítomnosti zaměstnance UJEP a pouze po dobu nezbytně nutnou k obstarání 
neodkladných záležitostí. Ve sportovní hale PF může být přítomen zákazník využívající zde 
umístěné sportovní zařízení v rámci provozní doby. 

 
3. Budovy PF jsou uzavřeny v pracovních dnech od 22:00 do 6:00 hod., o sobotách od 18:00 do 

6:00 hod., o svátcích a v neděli jsou budovy uzavřeny. Nutná přítomnost v těchto hodinách musí 
být předem oznámena a odsouhlasena tajemníkem PF a oznámena na recepci PF nebo vrátnici 
sportovní haly PF. 

 
4. Přítomnost rodinných příslušníků zaměstnanců UJEP bez  přítomnosti zaměstnance UJEP je 

možná v budovách PF jen po předchozím souhlasu tajemníka PF.  
 
5. Přítomnost smluvních nájemců prostor PF musí být odsouhlasena tajemníkem PF a musí být 

oznámena recepci PF nebo vrátnici sportovní haly PF. 
 
6. Všichni zaměstnanci jsou povinni upozornit recepci PF na podezřelé a k nikomu ze zaměstnanců 

PF nepříslušející osoby pohybujících v budovách PF nebo v jejich nejbližším okolí. 
 
7. Fyzická ostraha budov PF uvnitř i vně pláště budov je zajišťována společně pracovníky recepce 

PF a pracovníky civilní bezpečnostní služby. O této činnosti je veden deník, který je uložen na 
recepci PF, kde jsou zaznamenávány všechny významné události a okolnosti související se 
zabezpečením budov PF. 

 
8. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2. 2007, platí do odvolání a ruší v celém rozsahu původní 

směrnici 6/2004 z 21. 7. 2004. 
 
 

V Ústí nad Labem dne 29. 1. 2007 
 
 
 
 
 
 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 
Děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
 

Zpracoval: Ing. Bertl, tajemník PF 


