
Zápis ze zasedání disciplinární komise dne 27. listopadu 2009 
 

Přítomní: 

Vedoucí koleje: Věra Kronusov{ 

Kolejní rada: Martin Cetkovský, Martin Dekar, Jan Proch{zka, 

Ondřej Sedl{ček, Marek Vyšinka 

Pozvaní k disciplinárnímu řízení: Taer Sanalla, Aldibs Ala 

 

Hosté: Ihab Daoud, Saed Daoud, (+ další 3 nemluvící hosté) 

Dne 27. listopadu 2009 se na ž{dost vedoucí koleje pí. Věry Kronusové uskutečnilo disciplin{rní 

řízení se dvěma ubytovanými – Taerem Sanallou (A214) a Aldibsem Al{em (B1609). V obou 

případech na z{kladě stížností od spolubydlících. 

Taer Sanalla i Aldibs Al{ využili svého pr{va a pož{dali o veřejné projedn{v{ní svého případu. 

Ve věci Taera Sanally rozhodla komise n{sledovně: 

Vzhledem k z{važnosti situace a opakov{ní téhož problému doporučila disciplin{rní komise vedoucí 

koleje tento postup: Okamžité vypovězení ubytovací smlouvy Taeru Sanallovi (dle čl. 5, odst. 2 

Smlouvy o ubytov{ní), d{le s jeho vyloučením ze všech ubytovacích kapacit KAM. 

Dotyčný je povinen se do tří dnů od tohoto rozhodnutí z koleje vystěhovat. 

 
Ve věci Aldibse Aláa rozhodla komise následovně: 

Vzhledem k přetrv{vajícím oboustranným neshod{m se spolubydlícím a sousedy z buňky bude 

Aldibs Alá přestěhov{n na jiné místo. Přičemž dostane na výběr z n{sledujících tří možností: 

 Přestěhovat se na volný pokoj s možností bydlet zde s{m, při současné platbě za druhé 

lůžko. 

 Přestěhovat se na některé volné místo dle seznamu volných míst, který mu bude poskytnut 

v pondělí 30. listopadu 2009 v odpoledních hodin{ch vedoucí koleje. 

 Uch{zet se o ubytov{ní na jiné koleji spravované KAM. 

Se svým rozhodnutím sezn{mí Aldibs Alá předsedu disciplin{rní komise Jana Proch{zku do 

p{tku 4. prosince 2009. Aldibs Alá byl d{le upozorněn, že případné další stížnosti na jeho osobu 

budou posuzov{ny přísněji. 

Přítomní byli upozorněni disciplin{rní komisí, že případné zjištění neleg{lního bydlení další 

osoby společně s osobou na koleji leg{lně bydlící povede ke stíh{ní obou osob – tedy i osoby na 

koleji leg{lně bydlící. Toto jedn{ní bude považov{no za hrubé porušení Smlouvy o ubytov{ní a 

může vést k vyloučení obou osob z ubytov{ní ve všem ubytovacích kapacit{ch KAM. 

V r{mci projedn{v{ní případu Aldibse Al{a navštívili přítomní pokoj B1609, za účelem 

prohlídky jeho stavu, což bylo nutné k posouzení připomínky Aldibse Al{a k množství věcí a 

nepoř{dku jeho spolubydlícího. V této souvislosti disciplin{rní komise uděluje napomenutí 

Markovi Le za nepoř{dek a přítomnost jeho věcí ve společných prostor{ch. 


