
Příloha č: 1. 

 

Ubytovací řád 

Vážení hosté, 
jsme velice rádi, že jste si ke své rekreaci vybrali tento apartmán. Věnujte prosím chvíli k přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém 
najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení apartmánu. 
 
Ubytovací řád: ( ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku ) 
 

1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v apartmánu ubytován. Všichni ubytovaní 
jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem. 

2. Pronajímatel je povinen odevzdat hostovy prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu 
nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. 

3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat 
pronajatý apartmán můžou jen nahlášené osoby. Zákaz pobývání nenahlášených osob! 

4. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 16:00 do 20:00 hod., uvolnění apartmánu v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Čas 
příjezdu nebo odjezdu není problém změnit po dohodě s pronajímatelem. 

5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě seznamu ubytovaných osob. 
6. Při nástupu na ubytování je vybírána kauce (pro případnou úhradu škody). 
7. K dispozici jsou 2 sady klíčů od budovy a ovladač od garáže. 
8. Místo pro parkování v garáži je jen jedno č:49, ostatní vozidla parkují s povolením na parkovišti asi 500m od budovy. 
9. V apartmánu používejte přezůvky. 
10. Hosté ručí za vybavení a inventář apartmánu. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu 

neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a apartmán byl v pořádku připraven pro další hosty. 
11. Hlavní uzávěr vody je v koupelně mezi sprchovým koutem a umyvadlem ve stoupačce. 
12. Vytápění apartmánu zajišťují elektrické přímotopy. 
13. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler 200l. 
14. Elektrická energie je v ceně pobytu. Proto prosíme v zimním období o krátké a rychlé větrání. 
15. Odpad WC je napojen na kanalizaci, je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu a to nerozložitelný materiál jako jsou 

pleny, novinový papír, hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie apod.  
16. Drtič odpadu je určen pro obsluhu dospělé osoby na zbytky jídel, ovoce a zeleniny. (nelze drtit banánové slupky, lusky, pecky 

a ořechové skořápky). 
17. V celém objektu je přísný zákaz kouření a zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách budovy. 
18. Do budovy je zakázáno vstupovat se zvířaty. 
19. Hasicí přístroj je umístěn na chodbě ve skříni. 
20. Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o odnos odpadků do popelnic, které jsou umístěny v odpadové místnosti u vstupu do 

budovy. 
21. V průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici. 
22. Dodržujte dobu nočního klidu, která je zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovena od 22:00 do 6:00 hod 
23. Návody na obsluhu spotřebičů budou předány při příchodu. 
24. Pro zvýšení bezpečnosti proti krádeži doporučujeme kontrolovat samozavírač dveří hlavního vstupu a uzamykat vchod do 

apartmánu a úschovny. 
25. Ubytování se nachází v Krkonošském národním parku, kde je nutné dodržovat stanovené pravidla dle platné legislativy. 

Odkaz www.krnap.cz/zakladni-pravidla-na-uzemi-krnap 
 
 
Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další 
hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v 
prostorách budovy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách budovy i v její venkovní části.  
 
Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně 
respektovat. 
 
 
 
 
 
 

Všem hostům přejeme příjemný pobyt, krásnou dovolenou a 
spoustu pěkných zážitků. 

 
 
 
 
 

Kontakt 
Adresa pronájmu:  
Horní Mísečky 437/M16, 51238 Vítkovice, GPS: 50°44'08.4"N 15°34'10.4"E 

Sídlo společnosti:  

PEMON trade s.r.o., Leopolda Prečana 600, 78372 Velký Týnec 

e-mail: info@apartmanhm.cz 

tel: +420 775 863 382, +420 777 439 854 

 


