ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Interní předpis č. 2008-006 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 14. července 2008
Některá opatření po dobu rekonstrukce budovy B
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tento vnitřní předpis upravuje zajištění bezpečnosti, přístup do budovy a pobyt v budově ÚTIA AV
ČR, v.v.i. (dále jen „ústav“) po dobu rekonstrukce budovy B.
2. Účinnost tohoto předpisu začíná datem 14. července 2008 a podle stávajících informací bude
ukončena dne 17. září 2008. Toto období se níže pro stručnost označuje jako „období účinnosti“.
Čl. 2
Vstup do budovy
1. Hlavní vchod do budovy bude zcela uzavřen v době 14. července 2008 až 31. srpna 2008. Od 1.
září 2008 bude hlavní vchod do budovy provizorně otevřen pouze pro přístup do vestibulu budovy
a do posluchárny č. 3.
2. Přístup do budovy A bude po provizorním schodišti u rampy budovy A ze zadního dvora.
3. Přístup do budovy C bude pouze přes budovu A spojovací chodbou v 1. suterénu budovy B.
Provoz na schodištích v budově C bude omezen dokončováním – dlážděním schodišť;
harmonogram těchto prací bude uveden (a případně průběžně upřesňován) na
http://fasada.utia.cas.cz/view
4. Jiné průchody mezi budovou B a budovami A a C budou pro pracovníky ústavu v období účinnosti
uzavřeny.
5. Jako vrátnice bude sloužit mobilní buňka umístěná u rampy budovy A; v době od 1. září 2008
bude v denní době vrátný podle potřeby (tj. podle konkrétního využití posluchárny č. 3 v souladu
s režimem rezervací této posluchárny) i ve vrátnici hlavního vchodu do budovy.
Čl. 3
Omezení pobytu v budově
1. Pobyt v budovách A a C bude v období účinnosti pro všechny pracovníky zcela zakázán
v časovém rozsahu 21:00 až 06:00 hodin.
2. Výjimky v odůvodněných případech může povolit ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i., jeho zástupce nebo
vedoucí provozního oddělení ÚTIA AV ČR, v.v.i., na základě písemné žádosti doručené na
sekretariát ředitele ÚTIA AV ČR, v.v.i. v dostatečném předstihu a s adekvátním zdůvodněním. Pro
každý jednotlivý případ je nutné nové povolení (není možné vydat jedno povolení na více dní).
3. Provádění běžené pracovní činnosti nebude považováno za adekvátní důvod pro noční pobyt
v budově.
Čl. 4
Únikové cesty
1. Jako úniková cesta z budovy A pro případ požáru či jiné mimořádné situace bude v období
účinnosti sloužit provizorní vchod přes rampu budovy A.
2. Jako úniková cesta z budovy C pro případ požáru či jiné mimořádné situace bude v období
účinnosti sloužit východ ze suterénu budovy C přímo do dvora. Dodavatel stavby je povinen
ponechat tuto únikovou cestu volnou. Přesto je v případě použití této únikové cesty při
následném pohybu po dvoře dbát zvýšené opatrnosti, protože plochu dvora dodavatel stavby
využívá jako technické zázemí svých prací.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis platí ve výše zmíněném období účinnosti, tj. od 14. července 2008 do
17. září 2008; toto období účinnosti může být změněno v závislosti na průběhu prací.

V Praze dne 11. července 2008

.............................................................
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i.

