Provozní řád kolárny B4
I. Základní ustanovení
1) Kolárna je umístěna na v místnosti č. S120 umístěné v suterénu Koleje Strahov-blok 4.
2) Správcem kolárny je František Flachs, e-mail: f.flachs@sh.cvut.cz, mobil: +420 774 111 392 pokoj: 4/237
3) Účelem kolárny je zdarma nabídnout ubytovaným na koleji místnost jako místo, které bude na jejich nebezpečí
po dobu ubytování sloužit pro uložení jejich dopravních prostředků.
4) Za uložené věci správce kolárny neodpovídá, uložení věcí je na vlastní riziko a odpovědnost ubytovaného. V
případě ztráty se správce kolárny pokusí pomoci s dohledáním, ale nenese žádnou odpovědnost.
5) Přístup do kolárny je umožněn na základě zapůjčení klíče.
6) Kolárna není určena pro ukládání cenností, věcí, které se kazí, vyžadují kontrolu stavu či jakoukoli péči.
III. Uskladnění
1) O uskladnění věci rozhoduje správce kolárny dle vlastního uvážení a provozního řádu.
2) Správce kolárny není povinen věci jakkoli opatrovat, pečovat o ně, kontrolovat jejich stav ani je dát pojistit.
3) Ubytovaný uloží věci do kolárny dle pokynů správce.
4) Při uskladnění bude vyplněn protokol o uskladnění s jednoznačnou identifikací dopravního prostředku.
Ubytovaný podpisem protokolu o uskladnění souhlasí s provozním řádem.
5) Vstupem do místnosti vypůjčitel klíče zodpovídá za všechny osoby, které přišly s ním.
6) Pokud během pobytu ubytované vznikne škoda na majetku cizí osoby nebo bude objeven poškozený cizí
předmět, ubytovaný je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci kolárny b4, v opačném případě
ubytovaný přebírá plnou zodpovědnost za poškozený majetek.
7) Při odchodu je ubytovaný povinen vypnout světlo, zamknout místnost na dva západy, otočit se dvakrát kolem
své osy, zatleskat a zkontrolovat, zda je místnost opravdu zamčená..
8) Každý, kdo má zájem využívat kolárnu b4 je povinen svůj dopravní prostředek uzamnknout bytelným zámkem
ke stojanu.
9) Klíč od kolárny nesmí opustit budovu bloku 4. Klíč bude zapůjčen a navrácen ihned po vyzvednutí dopravního
prostředku z místnosti.
10) Každý, kdo chce využívat kolárnu, souhlasí s pořízením fotografie jeho osoby a dopravního prostředku pro
případ nejasností s uchovávaným majetkem. Současně ubytovaný souhlasí s vyplněním formuláře pro uschování
věcí.
V. Závěrečná ustanovení
1) Ubytovaný odpovídá za škodu, která byla způsobena jeho jednáním, nepravdivostí jeho prohlášení dle tohoto
provozního řádu.
2) Ubytovaný souhlasí s provozním řádem podpisem protokolu o uskladnění.
3) Provozní řád je v platnosti od 24. 1. 2017.

Respektujte majetek ostatních!
Správci místnosti:
František Flachs (f.flachs@sh.cvut.cz, 4/237)

