
PROVOZNÍ ŘÁD 

 

 Uživatelé objektu přebírají objekt v den příjezdu (vždy v pátek) od 14:00 hod po předložení 

platného OP, po zaplacení vratné kauce bude předán klíč od objektu a čip k otvírání brány 

objektu. 

 

 Uživatelé objektu přebírají objekt do pověřeného pracovníka Rybářství Třeboň a.s. bez závad, 

na základě sepsaného předávacího protokolu, případné zjištěné závady jsou povinni 

neprodleně oznámit na níže uvedený kontakt – správci objektu. Na pozdější oznámení nebude 

brán zřetel. 

 

 Pokud dojde k jakémukoliv poškození interiéru, vybavení a exteriéru objektu z nedbalosti 

nebo úmyslně, je uživatel povinen škodu nahradit na místě v plné výši původní ceny ze 

zaplacené vratné kauce, v případě výše přesahující tuto kauci, se uživatel objektu zavazuje 

provozovateli tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu. 

 

 Uživatelé objektu nemohou přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy vybavení. 

 

 V prostorách a okolí objektu platí přísný zákaz kouření, používání psychotropních a 

omamných látek, zákaz nošení a používání střelných zbraní a platí zde povinnost respektovat 

noční klid (22:00-7:00). 

 

 V objektu a jeho okolí je nutné dodržovat pořádek a čistotu, je zakázáno odhazovat odpadky 

mimo určená místa. 

 

 Každý z uživatelů objektu je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení 

nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Rybářství Třeboň a.s. 

nenese zodpovědnost za jejich poškození a zcizení. 

 

 Rybářství Třeboň a.s. učinilo všechna opatření k tomu, aby nedocházelo k poškození zdraví 

uživatelů objektu, proto nenese při běžném provozu zodpovědnost za jejich zdraví. Zdraví ani 

život osob užívajících tento objekt nejsou Rybářstvím Třeboň a.s. pojištěny. 

 

 Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou zodpovědnost za 

případné škody způsobené dítětem. 

 

 Při ukončení ubytování je uživatel objektu povinen opustit místo do 10:00 hod. 

 

 Uživatel je povinen při odchodu zkontrolovat, zda jsou všude zavřená okna, zhasnuta světla, 

vypnuty el. spotřebiče kromě lednice, zavřené vodovodní kohoutky a zamknuté vchodové 

dveře. 

 

 V celém objektu je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému 

riziku požáru. 

 

 Kamna ve společenské místnosti se smí používat pouze za předpokladu zvýšené bezpečnosti. 

 

 Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci objektu, nejbližšímu zaměstnanci 

Rybářství Třeboň a.s. nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské 



ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící 

nebezpečí. 

Hasící přístroj je umístěn v předsíni. 

 

Ohlašovny na telefonních číslech: 
 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112  PRVNÍ POMOC 155  HASIČI: 150  POLICIE: 158 

 

 

 Pobyt se psy je povolen pouze po předchozí domluvě. 

 

 Uživatel objektu je povinen v den podjezdu předat objekt příslušnému pracovníkovi RT a.s. 

ve stejném stavu jako při převzetí. 

 

 Všichni uživatelé objektu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád.  

 

 RT a.s. jako správce objektu má právo vypovědět uživatele před uplynutím ujednané  doby 

bez výpovědní doby, jestliže dochází i přes výstrahu k porušování povinností stanovených 

tímto provozním řádem. V tomto případě nevzniká uživateli právo na vrácení dohodnuté ceny 

za „Exkluzivní týdenní pověření Potrubí pod Ponědražským“. 

 

 

 

 

 


