
Provozní řád Chalupy na Kovárně České Petrovice 159 

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny: 

 

1. Nástup na ubytování začíná v 15 hodin v den příjezdu a v den ukončení pobytu musí být objekt 
vyklizen a připraven k předání nejpozději do 10 hod. 
- hosté předají chalupu v den svého odjezdu řádně uklizenou, bez závad a v takovém stavu, v jakém ji 
převzali. Totéž platí o venkovních prostorech, které k chalupě náleží. 
  
Další povinnosti v den příjezdu: 

- Zkontrolovat stav objektu, zejména vnitřních prostor a nahlásit pronajímateli zjištěné závady. 
Pokud tak hosté neučiní v den nástupu na ubytování, během pobytu již nebude možné 
případné závady uznat 

- Předložit průkaz totožnosti za účelem záznamu do ubytovací knihy 
- Předat pronajímateli kauci ve výši 3.000,- Kč. Tato kauce bude vrácena v den odjezdu, pokud 

pronajímateli nevznikly během pobytu žádné škody na majetku či jiná újma. Z této kauce má 
také pronajímatel právo odečíst částku 500,-Kč v případě, že objekt nebude při předání řádně 
uklizen 

- Na konci pobytu účtujeme poplatek obci 15,- Kč dospělá osoba /noc 
 

2. Je zakázáno vstupovat do objektu ve venkovní či sportovní obuvi zejména pak v lyžákách. V případě 
porušení tohoto zákazu bude hostovi uložena pokuta 1000,- Kč, která bude stržena z kauce. 
K přezouvání slouží vstupní chodba do budovy, kde je zároveň botník a místo pro odkládání veškeré 
obuvi. 
 
3. Parkování je možné pouze na místě k tomu určeném a to na parkovišti pod budovou, kde je vjezd 
z hlavní silnice. V žádném případě není povolen vjezd na zatravněnou plochu před chalupou a to ani 
za účelem vyložení a naložení zavazadel či osobních věcí, které si hosté přivezli k pobytu.  
 
4. Bez výslovného souhlasu pronajímatele je zakázáno jakkoliv manipulovat s nábytkem a vnitřním 
zařízením objektu 
 
5. Hosté jsou povinni během pobytu udržovat v celém objektu i venkovních prostorách pořádek. Na 
odpadky je určena popelnice na parkovišti pod budovou. K tříděnému odpadu jako je sklo, plasty a 
papír slouží kontejnery u obchodu se smíšeným zbožím, který se nachází v sousedství, naproti 
chalupě. V letní sezoně mají hosté také povinnost v den ukončení pobytu řádně uklidit ohniště, 
pokud jej využili. Znamená to vybrat popel do plechového kbelíku a odnést jej na bezpečné místo, 
které určí pronajímatel. Pokud byl použit přenosný gril, je rovněž povinností předat jej řádně 
vyčištěný a zbavený mastných nečistot zejména dbát na důkladné vyčištění roštu. 
 
6. Ve všech prostorách objektu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, 
kterým je venkovní ohniště a přenosný venkovní gril. Kouření je povoleno pouze venku před 
budovou, kde je zároveň i popelník na nedopalky. V žádném případě není dovoleno tyto nedopalky 
pohazovat na zem okolo budovy, zejména pak v prostorách venkovního posezení včetně posezení u 
ohniště. 
 
7. Do budovy je zákaz vstupu se zvířaty, osobám pod vlivem alkoholu a psychotropních látek, osobám 
v karanténě a s infekčním onemocněním. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy psychotropní a 
omamné látky. Návštěvy cizích lidí, kteří u nás nejsou ubytováni, jsou bez oznámení pronajímateli 
zakázané. 



 
8. Dodržujte noční klid v době od 22:00 do 6:00 
 
9. Pokud odcházíte na celodenní výlet nebo se vzdalujete na delší dobu a v budově nikdo nezůstává, 
ujistěte se vždy, že jsou zavřena všechna okna, zejména střešní okno v podkroví, zamčené dveře a vše 
zabezpečené ať už proti nedovolenému vniknutí či nepřízni počasí. Zároveň prosíme, abyste před 
odchodem schovali venkovní nábytek pod střechu. 
 
10. Palivové dřevo za účelem posezení u venkovního ohně, opékání a grilováni, není v ceně pronájmu 
 
11. Krbová kamna ve společenské místnosti lze použít pouze, pokud nastane závada na centrálním 
vytápění objektu, nebo po dohodě s pronajímatelem. V případě závady je palivové dřevo k těmto 
účelům v ceně pobytu. 
 
12. Prosíme hosty, aby v zimním období odhazovali sníh před hlavním vchodem do budovy a 
udržovali prohrnutou cestu k hlavní silnici 

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku 

1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, 
včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. V žádném případě majitel za tyto věci 
nezodpovídá   

2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů při běžném 
provozu, za případné úrazy a poškozené zdraví nenese zodpovědnost. Žádáme vás proto, 
abyste neponechávali svěřené osoby bez dozoru.  

3. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při posezení venku, zejména pak důsledné kontroly svých 
dětí, aby nevběhli do silnice, která je prakticky ze všech stran naší chalupy. Za bezpečnost 
svých dětí, zodpovídají rodiče a hosté sami 

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit majiteli nebezpečí vzniku požáru, situaci 
vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby 
zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.  

13. V případě požáru použijte hasicí přístroj umístěný v chodbě před vstupem do koupelny 
 
Jakékoliv dotazy k ubytování a všemu co je s tím spojené vám poskytne majitel na tel.čísle: 
604 482 519 
 
Ohlašovny na tel. číslech: 
 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112 
PRVNÍ POMOC: 155 
POLICIE: 158 
HASIČI: 150 
 
Přejeme vám pěkný a nerušený pobyt a věříme, že se k nám budete vracet 
 
 
 
 
 
Provozní řád je platný od 1.12.2015 
 


