
DOMOVNÍ ŘÁD „LEOPOLDINUM – MARIANUM I.“ 

1. Pro vstup do areálu kolejí užívejte vchodu z ulice Na Hradě (za kostelem sv. Michala), vždy 

zamykejte plechová vrata a pro vstup do budovy užívejte čip.  

2. Je zakázáno půjčování klíčů jiným osobám nebo jejich rozmnožování. Ztrátu klíčů nahradí student 

v plném rozsahu. 

3. Poštu je možné si nechat zasílat na vaše jméno na adresu Žerotínovo nám. 2, P.O.BOX  6, 770 08 

Olomouc. Doručenou poštu Vám paní správcová zanese na kolej do kuchyně. 

4. Veškeré závady, případně provozní havárie hlaste na email opravy.aks@ado.cz, mobil 734 287 975. 

5. Dveře označené „Zákaz vstupu“ slouží pouze k evakuaci. Nedovolené porušení zákazu povede 

k okamžitému vyloučení z koleje.  

6. Student se zavazuje dodržovat noční klid v době od 21:00 hod. do 7:00 hod. 

7. Návštěvy je možné přijímat od 8:00 do 22:00 hod. Přespávání cizích osob na koleji je možné pouze 

se souhlasem správce kolejí. Nepovolené přespání cizích osob je důvodem k ukončení smlouvy. 

8. Zakazuje se vylepovat plakáty a vyvěšovat obrazy na stěny pokoje i ve společných prostorách. 

9. V pokojích i společných prostorách se zakazuje chování zvířat, např. morčat, křečků, andulek atd.  

10. Zvláště během topné sezony dbejte na zavírání oken v soukromých i společných prostorách  

(kuchyně, WC, chodby…).  

11. Dbejte, aby se kdekoliv v objektu zbytečně nesvítilo. 

12. Směsný odpad se ukládá do popelnice u plechových vrat. Tříděný odpad se ukládá do košů 

v kuchyni. Bio odpad do popelnice u vstupní brány na Leopoldinum. 

13. Ve všech prostorách udržujte čistotu a pořádek. Úklid společných prostor bude prováděn celoročně 

všemi studenty na základě rozpisu služeb 1x/týden.  

14. K úklidu společných prostor jsou od AKS k dispozici čisticí a úklidové prostředky. 

15. K úklidu pokojů si čisticí prostředky hradí studenti sami. 

16. Ložní prádlo je nutné prát odděleně od osobního při teplotě 60°C. Pokud je potřísněno krví, jinými 

biologickými nečistotami nebo napadeno parazity, nelze prát v pračce na koleji. 

17. Student je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti, požární ochrany a Řád kolejí AKS.  

18. Je zakázáno provádět zásahy do elektroinstalace či el. zařízení, do rozvodu plynu, vody atd.  

19. Všechny elektrospotřebiče v majetku studentů, používané na kolejích AKS, musí mít platnou revizi. 

Revize se provádí na začátku akademického roku.  

20. Z bezpečnostních a protipožárních důvodů není povoleno přechovávat a používat vlastní 

elektrospotřebiče s vyšším příkonem (varné konvice, žehličky atd.).  

21. Napájení notebooků, nabíječky k mobilním telefonům a jiným spotřebičům nesmí zůstat bez dozoru 

v elektrické síti.  

22. V případě zavinění poškození majetku koleje vzniklou škodu nahradí student v plné výši. 

23. V celém objektu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, výjimku manipulace s ohněm 

tvoří kaple. 

24. Při ukončení ubytování je student povinen předat osobně ubytovateli nebo jeho pověřenému zástupci 

řádně vyklizené prostory, které během ubytování užíval, čip a klíče, které mu byly od těchto prostor 

zapůjčeny. 

25. Z důvodu snazší komunikace mezi vedením kolejí a studenty doporučujeme používat jeden, 

maximálně dva bankovní účty, ze kterých bude úhrada pravidelně prováděna. Studenti ze Slovenska 

musí mít založený český bankovní účet, z kterého platí kolejné. Čísla účtů, ze kterých budou platby 

prováděny, je nutné sdělit správci kolejí při podpisu smlouvy.  

26. Bude-li svolána brigáda k úklidu kolejí před začátkem semestru, všichni studenti se zavazují k účasti 

na této společné brigádě. 

 

V Olomouci 15. března 2021 

mailto:opravy.aks@arcibol.cz

