Devatero výměny oken
1) Výměna oken bude probíhat na každém pokoji po dobu 3 dní + 3 dny na vymalování kolem
oken.
2) Na webu suz.cvut.cz a vstupních dveřích do budovy bude uveden přesný harmonogram
výměny oken po jednotlivých pokojích + ostatních místnostech.
3) Na každý 1 pokoj bude připravena zakrývací fólie, kterou si ubytovaný může vyzvednout
po předložení kolejenky na vrátnici dané koleje - následně je na každém z Vás zdali si
provedete zakrytí vybavení
4) Příprava pokoje
a) Vybavení pokoje si student zakryje výše uvedenou fólii
b) Před okny musí vzniknout 1,5 metrová mezera. K oknům musí být možno se dostat,
tedy prosíme o uvolnění přístupové cesty.
c) V době výměny oken na pokoji nesmí být umístěny cenné předměty – mobily,
tablety, notebooky, zlato a drahé kamení, prosím nezanechávejte na pokoji hotovost.
Za takto odložené předměty nebude možno ručit. Na centrální recepci bloku 1 je
možnost cennosti uložit.
5) Průběh výměny oken
a) První den bude odstraněno původní okno a osazeno nové okno včetně zapěnění
b) Následující dva dny po montáži oken proběhne zednické začištění
c) Vymalování kolem oken bude probíhat po dobu max. 3 dní - sledujte sekci
aktualizovaný harmonogram – pravidelné aktualizace cca 2x do týdne.
d) V rámci prací budou pracovníci firmy využívat el. přípojky mimo studentské pokoje.
6) Firma provede na pokojích hrubý úklid – odstraní zbytky stavebního materiálu a provede
zametení prostor
7) Pokud nebudete v době výměny na pokoji, bude mít klíč od Vašeho pokoje pouze
zaměstnanec bezpečnostní agentury, který pokoj odemkne a při odchodu pracovníků řádně
uzamkne.
8) S případnými dotazy se obracejte v úředních hodinách na hospodářku Vašeho bloku
9) Po dobu výměny oken bude pro ubytované nachystáno zázemí v menze Strahov – vedle
provozu kadeřnictví – zajištěno bude připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi
(zabezpečuje klub Silicon Hill) a každodenní teplý čaj.

