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Obec Albrechtice nad Orlicí vydává tento
PROVOZNÍ ŘÁD POHOTOVOSTNÍCH CHATEK
I.
Úvodní ustanovení
Chatk y pro nouzové ub ytování jsou dvě dřevěné chatk y typ ZORA umístěné
v areálu sokolovn y na pozemku 127/2 v katastrálním území a obci Albrechtice
nad Orlicí. Chatk y jsou určen y především k posk ytnutí přístřeší ob yvatelům obce
postižen ým mimořádnou událostí.
Majitelem a provozovatelem chatek je Obec Albrechtice nad Orlicí, IČ:
00579106, sídlem Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, tel.:
494 371 425, e-mail: albrechtice@nadorlici.cz.
Správu provádí správce sokolovn y, telefon 778 489 605, dále jen „správce“.
II.
Zahájení a ukončení pobytu
Při
1.
2.
3.
4.

zahájení pobytu v chatkách je každ ý ub ytovan ý povinen:
Zapsat se do „Knih y ub ytovan ých“, která je k dispozici u správce.
Převzít klíče od chatek a zadního vchodu do sokolovn y u správce.
Překontrolovat úplnost v ybavení chatk y podle seznamu.
Uhradit správci nájem za dobu ub ytování.

Upozornění: Podpisem v Knize ub ytovan ých potvrzuje ub ytovan ý
nepoškozené chatk y s kompletním v ybavením podle seznamu.

převzetí

Při ukončení pobytu je každ ý ub ytovan ý povinen:
1. Překontrolovat úplnost v ybavení chatk y.
2. Uklidit chatku (setřít podlahu, um ýt dřez), zavřít okenice a v ypnout ze
zásuvk y přímotopné elektrické topidlo a rychlovarnou konvici.
3. Předat chatku a klíče správci.
4. Uhradit správci platbu za spotřebu elektřin y.
III.
Provoz chatky
Chatka není v ybavena samostatn ým hygienick ým zařízením. Pro potřeby
ub ytovan ých slouží sociální zařízení v objektu sokolovn y (WC, sprch y,
um yvadla, teplá i studená voda).
Tato zařízení jsou ub ytovan ým k dispozici 24 hodin denně a jejich používání se
řídí pok yn y správce.
Pitná voda se přináší v kan ystrech na pitnou vodu ze sokolovny.
Znečištěná voda se odnáší do WC v objektu sokolovn y. Je zakázáno vylévat
znečištěné odpadní vody volně do okolí chatek!
Chata je v ybavena kuch yňskou linkou (mycí dřez, polička), restauračním stolem
pro čt yři osob y a slouží pouze pro přípravu studené strav y.
Teplou celodenní stravu (snídaně, oběd y, večeře) lze zajistit v místních
restauracích.
Lůžkovin y a ložní prádlo používají ub ytovaní vlastní.
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Ub ytovan ý udržuje čistotu v chatce i jejím okolí, neničí součásti chatk y ani jejího
v ybavení.
Veškeré závad y na chatce a jejím v ybavení ohlásí ub ytovan ý neprodleně správci.
Ub ytovan ý zodpovídá za uzamčení chatky v době své nepřítomnosti.
Chatka je v ybavena rychlovarnou konvicí a elektrick ým přímotopem, které může
ub ytovan ý volně užívat. Pokud nejsou spotřebiče užíván y, musí b ýt napájecí
kabel v ytažen ze zásuvk y.
Komunální odpad ub ytovan ý v ynáší do popelnice u sokolovn y, tříděné složk y
odpadu (papír, sklo, plast y) v ynáší ub yt ovan ý na nejbližší stanoviště kontejnerů
na tříděn ý odpad v ulici Spojovací.
IV.
Nájemné
Za ub ytování se platí nájemné ve v ýši 150,- Kč/osoba/den. Nájemné obsahuje
v yužívání sociálního zařízení v sokolovně. Nájemné neobsahuje spotřebu
elektřin y, která se platí podle skutečné spotřeb y. Spotřeba elektřin y je měřena
podružn ým elektroměrem, který je společn ý pro obě chatk y. Jsou-li pronajat y k
ub ytování obě chatky, dělí se spotřeba elektřin y mezi obě chatk y rovn ým dílem.
Nájemné a spotřeba elektřin y se platí podle článku II. tohoto ub ytovacího řádu.
V.
Požární bezpečnost
Každá chatka je v yb avena ručním hasicím přístrojem.
Upozornění:
1. V chatce se zakazuje kouřit a používat otevřený oheň!
2. Přímotopné těleso musí být v době provozu umístěno ve
vzdálenosti 0,5 m od hořlavých předmětů!
V případě požáru postupujte podle požárních poplachových směrnic.
VI.
Mimořádná událost
Provozovatel chatek je oprávněn v případě mimořádné události v obci
ukončit pronájem těchto chatek a poskytnout je jako přístřeší obyvatelům
obce postiženým mimořádnou událostí.
VII.
Tento Provozní řád pohotovostních chatek schválilo Zastupitelstvo
Albrechtice nad Orlicí usnesením číslo 411/25/2014 ze dne 25.2.2014.

obce

Jaromír Kratěna
starosta obce
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