
Město Příbram 

 

Zásady pro udělování a vystavování rekreačních poukazů a provoz  

rekreačního zařízení města Příbram, Granit, na Churáňově čp. 224. 

 

Popis chaty 

Chata má celkem 10 pokojů, z toho: jeden 5lůžkový pokoj, dva 2lůžkové pokoje, sedm 

4lůžkových pokojů. Dále je zde kuchyňka s vybavením (sporák, lednice, mrazák, kuchyňské 

nádobí), jídelna a společenská místnost. 

 

Ceny pokojů: viz příloha  

 

1. Rezervace pobytu 

Rezervace pobytu: MěÚ Příbram, odbor správy majetku,  

 318 402 523, pí Věra Nováková, DiS. 

 

2. Udělování rekreačních poukazů 

a) V žádosti uvede žadatel dobu pobytu, jméno a příjmení všech účastníků rekreace, jejich 

bydliště a datum narození. 

b) Žádosti na rekreaci se předkládají následovně: 

 na letní rekreační sezónu, tj. období od 1.6. do 30.9., v termínu do 30.4. mají přednost 

zaměstnanci MěÚ Příbram, zastupitelé a radní města, od 1.5. budou volné termíny 

nabídnuty i cizím zájemcům, výše uvedená přednost rezervace pobytu neplatí,  

 na zimní rekreační sezónu, tj. období od 1.12. do 30.4., v termínu do 31.10. mají 

přednost zaměstnanci MěÚ Příbram, zastupitelé a radní města, od 1.11. budou volné 

termíny nabídnuty i cizím zájemcům, výše uvedená přednost rezervace pobytu neplatí, 

 v termínu jarních prázdnin je pobyt na rekreačním zařízení vyčleněn pouze pro 

zaměstnance MěÚ Příbram, 

 v termínu letní rekreační sezóny je dán k dispozici 1 týden v měsíci mateřským školám, 

kdy bude přihlíženo k udělení rekreace v minulých letech (v případě zájmu pro vystřídání 

všech MŠ), podání žádosti do 30.4., 

 v termínu zimní rekreační sezóny je dán k dispozici 1 týden v měsíci základním 

školám, kromě jarních prázdnin, kdy bude přihlíženo k udělení rekreace v minulých 

letech (v případě zájmu pro vystřídání všech ZŠ), podání žádosti do 31.10. 

 

3. Úhrada pobytu 

Pobyt je nutné uhradit do 10 dnů od rezervace pobytu, jinak zamluvený termín nebude 

akceptován a bude nabízen jako volný. Na základě dokladu vystaveného MěÚ Příbram je možné 

provést úhradu pobytu - platbou v pokladně MěÚ Příbram, převodem z účtu, úhradou složenky 

či faktury. 

 

 

4. Vystavování rekreačních poukazů 

Rekreační poukazy vystavuje: 

Věra Nováková, DiS., MěÚ Příbram, odbor správy majetku,  318 402 523, a to po předložení 

dokladu o zaplacení pobytu. 

 

 

5. Storno podmínky 

 při vrácení poukazu více než 2 měsíce před nástupem bude vrácena celá částka, 

 při vrácení poukazu více než 4 týdny před nástupem bude vráceno 50 % ceny poukazu, 

 při vrácení poukazu méně než 4 týdny před nástupem bude vráceno 30 % ceny poukazu, 



 při vrácení poukazu méně než 3 týdny před nástupem bude vráceno 20 % ceny poukazu, 

 při vrácení poukazu méně než 2 týdny před nástupem bude vráceno 10 % ceny poukazu, 

 při vrácení poukazu méně než 1 týden před nástupem nebude poskytnuta žádná náhrada 

ceny pobytu. 

 

Ve výjimečném případě bude vrácení ceny pobytu řešeno individuálně (např. při akutní 

hospitalizaci v nemocnici). 

Při požadavku zrušení pobytu je toto nutné učinit písemně s odůvodněním, uvést termín 

rekreace, datum a podpis. Finanční prostředky budou vráceny převodem na účet či v pokladně 

MěÚ Příbram účastníkovi pobytu. V případě vrácení poukazu, z něhož vyplývá, že účastníci 

pobytu nejsou rodinní příslušníci, je nutné, aby na žádosti byla uvedena osoba (pokud se fin. 

prostředky nebudou vracet každému zvlášť), které se finanční prostředky vrátí, a souhlas s tímto 

(čitelné podpisy) ostatních účastníků uvedených na poukazu. 

 

6. Kauce 

Vlastník objektu může po rekreantovi požadovat finanční náhradu za poškození rekreačního 

zařízení Granit včetně jeho vybavení. 

 

7.  Ostatní 
Rekreace se smí zúčastnit pouze ty osoby, které jsou uvedeny v rekreačním poukazu. Účastníci 

rekreace jsou povinni předložit správci rekreačního zařízení občanský průkaz. 

Při nedodržení provozního řádu rekreačního zařízení nebo těchto zásad účastníkem rekreace 

bude při přidělování další rekreace k této skutečnosti přihlédnuto. 

 

8. Zveřejnění zásad 
Tyto zásady budou zveřejněny na internetových stránkách MěÚ Příbram. 

 

 

 

 

MVDr. Josef Řihák 

starosta 

 

 

 

 

 

V Příbrami dne 1.4.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Město Příbram  
Tyršova ul. 108, Příbram I 

 

PROVOZNÍ   ŘÁD 
rekreačního střediska „GRANIT“ na Zadově, platný od 1.1. 2013 

 

Účastníci rekreace předkládají při nástupu správci pobytový poukaz, občanské průkazy účastníků 

uvedených v poukazu a potvrzení o zaplacení faktury za rekreaci. 

Správce předá účastníkům rekreace příslušné pokoje včetně odpovídajícího množství lůžkovin, 

klíče od pokojů a objektu. Dále klíčky od jednotlivých kuchyňských skříněk s nádobím a dalším 

jídelním příslušenstvím.  V den odjezdu správce přebírá od rekreantů pokoje a zodpovídá za to, 

že jsou pokoje včetně klíčů i předané příslušenství v  pořádku. Případné nedostatky jsou řešeny 

ihned správcem nebo pracovníky Městské realitní kanceláře. 

 

- Hlavní vchod do budovy se stále zamyká. Každý rekreant je povinen vstupní dveře řádně 

uzamknout. 

- Vstup do vnitřních prostorů objektu je povolen pouze v domácí obuvi. 

- Každý ubytovaný je povinen dbát na čistotu v pokojích i ostatních společných prostorách.  

- Úklid pokoje a vynášení odpadků z košů si v průběhu pobytu provádí každý sám. Po 

skončení pobytu je třeba sejmout povlečení, složit na postel  a předat správci. 

-  Úklidové prostředky jsou umístěny v prostoru sociálního zařízení na patrech. Správce 

denně uklízí společné prostory a sociální zařízení. 

- Předčasné ukončení pobytu je nutno předem hlásit správci střediska. 

- Případné poškození inventáře nebo zařízení ve středisku musí být ihned hlášeno správci 

objektu. 

- Ve středisku je zákaz pobytu psů či jiných zvířat. 

- V celém objektu platí zákaz kouření tabákových výrobků a užívání dalších omamných či 

psychotropních látek nebo přípravků, kouřit je možno mimo objekt a nedopalky ukládat 

výhradně do nádob (popelníků) k tomu určených.  

- Jakékoliv přemísťování vnitřního zařízení pokojů a společných prostor není dovoleno. 

- Používání vlastních elektrických spotřebičů v pokojích (pro vytápění, varné konvice, 

vařiče, kávovary, pekárny chleba, sušičky na ovoce a houby apod.) napájených ze sítě  

je zakázáno, dále není dovoleno zavařování lesních plodů a hub v kuchyňce objektu.  

- V koupelnách je povoleno používat holicí strojky, fény, kulmy a další drobné elektrické 

spotřebiče sloužící k osobní hygieně při dodržování všech bezpečnostních ustanovení 

daných výrobcem pro jejich provoz. Provozovatel střediska nenese žádnou odpovědnost 



za případné zranění, způsobené užíváním těchto spotřebičů a naopak uživatel je plně 

odpovědný za případné škody, způsobené provozovateli střediska používáním těchto 

spotřebičů.  

-  Je nutné dbát na úsporu el. energie, neplýtvat teplou vodou, zhasínat světla apod. 

 

- Při vaření a jiných činnostech je třeba brát ohled na ostatní rekreanty. Nádobí je nutné 

ihned po použití umýt a uklidit. 

 

- Vstup do kotelny je rekreantům zakázán. Topení v chatě zajišťuje správce, je zakázáno 

přitápět el. spotřebiči na jednotlivých pokojích. 

 

- Provozovatel střediska neručí za škody na osobních věcech ubytovaných, které si způsobí 

svojí neopatrností nebo porušením Provozního řádu. 

- Všichni ubytovaní jsou povinni se v objektu chovat s maximální ohleduplností vůči 

ostatním rekreantům, nenarušovat zejména nadměrnou hlučností klidný průběh pobytu, a 

to s důrazem v době nočního klidu (22.00 - 6.00 h). 

- Případné připomínky k ubytování, náměty pro zlepšení, stížnosti nebo vzniklé závady je 

potřebné neprodleně sdělit správci střediska, případně i písemně Městskému úřadu 

Příbram, Odboru správy majetku. 

- Lyže, saně a ostatní sportovní vybavení je nutné ukládat pouze v lyžárně a tuto uzamykat. 

 

- U objektu je povoleno parkování aut pouze na vyhrazeném parkovišti. 

 

- Je zakázáno v okolí objektu rozdělávat ohně.  

 

- Součástí Provozního  řádu je Požární poplachová směrnice. 

- Nedodržování nebo závažné porušování tohoto Provozního řádu může mít následek 

vyloučení účastníka z pobytu ve středisku. 

 

Provozní řád je vyvěšen v rekreačním zařízení Granit a zveřejněn na internetových stránkách 

města Příbram.  

 

 

 

 
 

 

 

 

          


