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PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL V ZÁJMU ČISTOTY A KULTURNOSTI 

PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY REKREANTY 

• V době od 22:00 je celá rekreační oblast Trhovky v režimu nočního klidu, kdy je host povinen 
chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem 

• Zákaz kouření v chatkách 
• Odpadky odhazujte na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice u brány a 

kompostér na Bioodpad) 
• Použité a umyté nádobí vraťte na své místo. 
• Lůžkoviny sejměte a ponechte na posteli.  
• Chatky se předávají zametené a vytřené (i pod postelemi) s vysypaným košem a posbíranými 

papírky kolem chatky.  
• Provozovatel neumožnuje ve svém areálu instalaci stanů pro ubytování dalších osob. 

• Zákaz pobytu (přenocování) jiných než řádně nahlášených osob.  

Příjezd a odjezd 
Nástup pobytu: ubytování a předáni klíčů od chatek je možné od 13:00 h - 14:00 h. Pozdější příjezd dle ústní či písemné 
dohody 
Odjezd a odevzdání klíčů nejpozději do 10:00 h (jinak dle ústní dohody) 
Platby (pobyt, energie, parkovné a poplatky obci-vzdušné) 
Platba za ubytování je možná pouze bezhotovostní stykem, v případě požádání je možné vystavit fakturu. 
V ceně není zahrnut poplatek za spotřebu elektřiny, který činí při běžné spotřebě za 1 týden/1chatka cca. 200,- až 400,- Kč 
Poplatek za každé další auto 55,- Kč/noc. U chatky 1 a 2 - vždy 1 auto zdarma, u chatky 3 - 2 auta zdarma  
Sazba poplatku obci Milešov činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku viz. 
http://www.milesov.cz/vyhlasky-a-narizeni/ds-2015/p1=1011 
Ochrana majetku: Při odchodu z chatky je povinen každý host zamknout a zabezpečit prostor. To znamená zavřít okna, 
dveře, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče. 
Elektrické spotřebiče: Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů pro osobní potřebu jako: 
notebooky, vysoušeče vlasů, holicí strojky, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, rádia, osobní hudební přehrávače 
apod. 
Sportoviště a pohyb po areálu: Rodiče zodpovídají za své děti. Osoba pohybující se v areálu je povinna dbát své bezpečnosti 
při všech činnostech v těchto místech konaných a své chování přizpůsobit specifikům prostředí. (ohniště, trampolína, kuželky) 
Povinnosti provozovatele: Provozovatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu vůči škodě třetím osobám. Hosti 
jsou přitom povinni svůj majetek řádně zabezpečit. Za klenoty peníze a jiné cennosti provozovatel odpovídá pouze do výše, 
která je uvedena v prováděcím předpise k občanskému zákoníku. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez 
zbytečných průtahů, odpovídá za technický a hygienický stav zařízení při předání k užívání 
Povinnosti hosta: Host je povinen dodržovat ubytovací řád a všeobecné předpisy protipožární ochrany. Zodpovídá za škodu 

způsobenou jeho vinou na majetku provozovatele, jako je nábytek, zařízení ubytovacích prostor. Hosté jsou povinni dbát své 

osobní bezpečnosti a ochraňovat svůj majetek a zdraví i majetek a zdraví jiných. Pokud hosté narazí na skutečnost, která by 

mohla ohrozit zdraví osob nebo způsobit újmu na majetku jiných osob, jsou tuto skutečnosti povinni nahlásit neprodleně 

provozovateli. Tuto závadu se nesnaží řešit sami. V případě porušení ubytovacího řádu, nebo zásad občanského soužití má 

provozovatel právo okamžitě pobyt ukončit bez náhrady. 

Neoprávněný vstup na pozemek: Provozovatel umožňuje vstup do areálu formou návštěv řádně ubytovaných osob.  

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen 

uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, a to v plné výši.  

Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali na volně ložené. Provozovatel ve smyslu §434 odst. 1 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. 

http://www.milesov.cz/vyhlasky-a-narizeni/ds-2015/p1=1011

