
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Ubytovací a provozní řád

Rybářský dům ROUDNO - chatky, platný od 1. ledna 2012

1. VÚS ČRS Ostrava provozuje v areálu Rybářského domu v Roudně (dále jen RDR) 20 
čtyřlůžkových chat. Část chat pronajal na celý rok místním organizacím ČRS dle jejich písemného 
požadavku. Přípravu chaty na sezónu, úvodní úklid a úklid po ukončení pronájmu provedou

            MO ČRS na vlastní náklady.

2. Chaty jsou vybaveny elektroinstalací s možností využití drobných elektrospotřebičů včetně           
vařičů a varných konvic, které dodal do každé chaty VÚS ČRS Ostrava na vlastní náklady. Dálší
spotřebiče lze používat jen s platnou revizi. Na požádání MO, VÚS ČRS Ostrava zajistí 
předepsanou revizi v termínu do 15 dubna, podíl nákladů bude MO přefakturován spolu 
s vyúčtováním  spotřeby elektrické energie. Doklad o revizi je uložen v kanceláři správce objektu, 
seznam povolených spotřebičů je v každé chatě. 

3. Místní organizace obsazují přidělené chaty dle zájmu vlastních členů a jejich rodinných 
příslušníků, eventuelně dalších osob. Místní organizace nesmějí přenechat správu přidělené 
chaty jiným subjektům. 
Je zakázáno provádět jakékoliv stavební a konstrukční úpravy chat a přemísťovat vnitřní vybavení 
a zasahovat do elektroinstalace. 

4. Parkování motorových vozidel ubytovaných osob je povoleno pouze na vyhrazeném místě.  Je 
zakázáno zajíždět s vozidly k chatám a to i na omezenou dobu. Parkoviště je uzamykatelné, řidiči 
jsou povinni vždy bránu za sebou uzamknout.

5. K ubytování opravňuje výhradně jednotný tiskopis, řádně vyplněný a potvrzený razítkem a 
podpisem zástupců příslušné MO ČRS. Tiskopis vydá VÚS ČRS Ostrava – viz vzor. 

6. Na základě tiskopisu dle bodu 5, který v jednom vyhotovení převezme správce Rybářského domu 
(dále jen správce), obdrží ubytovaný klíč od příslušné chaty a za úplatu  může užívat služby :

parkování v objektu 
ložní prádlo
přístup na umývárnu a WC v budově. Dále do buňky , kde je tekoucí pitná a teplá voda 
s dřezem na umývání nádobí a mraznička na úlovky.

Úhradu vyžádaných služeb potvrdí správce v ubytovacím poukaze, který každému jednotlivci 
nebo skupině vystaví při nástupu. Na poukaze se rovněž vyznačí počet vydaných klíčů. K jedné 
chatě se vydává pouze 1 klíč. 

7. Přístup do spol. místnosti ve správní budově a na umývárny, WC je jen pro ubytované. 
      Je zakázáno vstupovat do budovy RD v holínkách a jiné vysoké nebo znečištěné obuvi. 

8. Před ukončením pobytu  je povinen ubytovaný  chatku uklidit, vynést odpadky do popelnic za 
budovou, umýt a očistit použité vybavení včetně el. spotřebičů. Před odchodem zkontrolovat 
vypnutí všech el.spotřebičů ze zásuvky, otevřít dveře ledničky a na závěr vypnout el.jističe.

9. Při zahájení a ukončení pobytu kontroluje správce stav chaty a příslušné vybavení za přítomnosti 
ubytované osoby a kontroluje zápis o stavu elektroměru. 
Ubytovaný předá správci při ukončení pobytu vydané klíče a použité ložní prádlo a eventuelně 
další materiál. Zjištěné závady a poškození chaty nahlásí správce příslušné MO ČRS.

10. V celém areálu RD je nutno dodržovat pořádek a čistotu. Rozdělávání ohňů včetně grilů mimo 
vyhrazený prostor ohniště je zakázáno. Každý kdo rozdělá oheň ve vyhrazeném prostoru jej musí 
po ukončení akce uhasit a zalít vodou.  



11. Provozovatel objektu neručí za cenné věci a majetek ubytovaných v chatkách ani za věci 
ponechané v automobilu na odstavné ploše, ani za eventuální poškození automobilu na odstavné 
ploše.

12. Noční klid je stanoven od 22.00 hod do 6.00 hod.

13. Přítomnost psů osob ubytovaných v chatách je povolena za paušální poplatek. Majitelé psů jsou 
odpovědni za to, že pes nebude volně pobíhat po areálu RDR, znečišťovat areál, rušit noční klid a 
že pes je řádně očkován proti vzteklině. Sáčky na úklid psích výkalů jsou k dispozici zdarma u 
správce. V souladu s vyhláškou Obecního úřadu Roudno platí zákaz volného pobíhání psů v obci 
a znečišťování obecních pozemků výkaly. 

14. Chaty č. 1,3,4,8,9,11,12,13,14,17a18 obsazuje správce dle objednávek a aktuálních požadavků. 

15. MO ČRS, které mají pronajaty chatky, zpracují a umístí v chatce soupis vlastního inventáře. 

16. Závažné porušení platného ubytovacího a provozního řádu může vést k ukončení pobytu bez 
náhrady.

Ceník     ubytování     ,     platný     od     1.     ledna     2012  

 1 lůžko / noc v chatce 140,- Kč
 parkování v objektu RDR – 1 mot. vozidlo   20,- Kč/noc
 odstavení automobilu v objektu RDR – 1 motor.vozidlo  40,- Kč/1 noc

                  uschování jízdního kola v uzamčeném prostoru   10,- Kč/noc
 ložní prádlo – 1 kompletní sada   50,- Kč/celý pobyt
 použití soc. zařízení a buňky - (chatky MO)   20,- Kč/na osobu a den 
 přítomnost psa   20,- Kč/1 den
 sada nádobí (záloha 200,- Kč)   50,- Kč/celý pobyt
 mraznička na úlovky zdarma
 zapůjčení loďky 1 den   (max. 16 hod.) 200,- Kč

 1/2 dne(max.   8 hod.) 150,- Kč
 týden   700,- Kč

                  zapůjčení velkého člunu              1 den  (max. 16 hod.)  400,- Kč
                                                                      1/2 dne(max.   8 hod.)  300,- Kč      

                  zapůjčení el.motoru vč. baterie    1 den                           200,- Kč,  
týden                           800,- Kč

                  zapůjčení další baterie                 1 den                           150,- Kč

           Strava dle denní nabídky bufetu

           Provozní doba kanceláře správce Rybářského domu : 
        pondělí-sobota neděle

           Ubytování – nástup 11 – 19 hod 11 – 17 hod
            ukončení do 10  hod do 10 hod

           Prodej povolenek 8 – 18 hod 8 – 14 hod

           Za výdej povolenek bude účtován poplatek 10,- Kč za 1 povolenku.
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