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Provozní řád objektu „Králova výšina“ dočasně v užívání 
Pedagogické fakulty UJEP 

 
 
Děkan Pedagogické fakulty UJEP vydává tento závazný Provozní řád objektu „Králova výšina“, který je dočasně 
v užívání  PF UJEP: 

 
1. Objekt „Králova výšina“ (dále jen KV) je určen především jako sídlo katedry anglistiky a katedry bohemistiky 

PF UJEP. PF užívá jen místnosti k užívání závazně určené vedením PF UJEP. V užívání PF UJEP jsou 
rovněž k objektu „KV“ přilehlé parkovací plochy. Užívání jiných prostor je možné jen s výslovným souhlasem 
vedení PF UJEP. 

 
2. V rámci dislokace pracovišť a součástí UJEP slouží konkrétní prostory rovněž jako technické zázemí FŽP 

UJEP. 
 
3.  Úkoly a činnosti vrátnice „KV“: 

a) Otevírá a zavírá budovu fakulty od 6:00 hod. do 21:45 hod. v pracovních dnech, resp. ve dnech výuky. 
b) Pobyt v budově „KV“ v jiných než výše uvedených časů je nutno předem dohodnout s tajemnicí PF. 
c) Zabezpečuje vydávání, příjem a evidenci vydaných a odevzdaných klíčů od místností v objektu „KV“. 

 
4. Ostraha objektu „KV“: 

a) Ve stanovený čas zapíná a vypíná elektronický zabezpečovací systém. 
b) Ve 20.45 hodin uzavírá vchod do budovy a zahajuje obchůzku, při které kontroluje zejména: 

i. přítomnost osob v objektu a domluví urychlené opuštění budovy, 
ii. kontroluje uzavření oken (mimo výměníkové stanice), 
iii. kontroluje uzavření vody, vypnutí světel (kromě bezpečnostního osvětlení) a elektrických 

spotřebičů, 
iv. kontroluje uzamčení pracovišť, bočního vchodu, dveří údržby, vrat garáží a vrat do dvorů. 

 
5. V celém objektu „KV“ je zakázáno: 

a) zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu – vyjma povolených výjimek, 
b) kouřit,  
c) donášet a konzumovat alkoholické nápoje či podobné omamné látky, 
d) manipulovat s otevřeným ohněm, 
e) poškozovat zařízení a vybavení objektu a okolí, 
f) znečisťovat objekt a přilehlé okolí, 
g) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, 
h) přinášet do objektu „KV“ střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující 

zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,  
i) parkovat jízdní kola a podobné dopravní prostředky uvnitř objektu. 

 
6. Každé poškození zařízení a vybavení objektu „KV“ je nutno neprodleně nahlásit obsluze vrátnice „KV“.  
 
7. Nalezené předměty se odevzdají na vrátnici objektu „KV“.  

 
8. Při užívání prostor objektu „KV“ platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, hygienická nařízení a další obecně závazné právní předpisy.  
 
9. Kontrolou dodržování těchto pravidel je pověřena tajemnice PF UJEP. 
 
10. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele objektu „KV“ s platností od 1. 10. 2020.  

 
 
V Ústí nad Labem dne 24. 9. 2020 

 
 
 
 
 

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
Zpracoval: dr. Bertl 


