
Magistrát města České Budějovice 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

rekreačního a školícího zařízení Magistrátu města České Budějovice v Nové Peci 

1. Rekreační a školící zařízení Nová Pec (dále jen RZ) je určeno pro jednotlivé odbory a vedení 

Mm ČB za účelem provádění školení a seminářů zaměstnanců Mm a pro odpočinek a regeneraci 

zaměstnanců Mm a jejich rodinných příslušníků. 

2. Rekreace ostatních osob v objektu je možná pouze za předpokladu, že jsou přednostně uspokojeny 

požadavky zaměstnanců Mm. 

3. Požadavky na rekreaci v zařízení Nová Pec předávají zaměstnanci Mm a ostatní žadatelé 

pověřenému zaměstnanci finančního odboru. V požadavku uvedou počet rekreovaných osob, 

délku pobytu – formou poukazu rekreanta. 

4. Účastník rekreace před nástupem uhradí pobyt a poukaz rekreanta předloží správci při příjezdu do 

RZ. Zároveň je každý rekreant povinen se seznámit s provozním řádem RZ Nová Pec. 

5. Při příjezdu na RZ se účastník hlásí u správce objektu, který na základě předložení poukazu 

rekreanta vydá klíče od určeného pokoje, skříňky, s nádobím a lůžkoviny. Tyto po ukončení vrátí 

správci. 

6. Správce objektu má právo provést kontrolu uvedených údajů dle platného občanského průkazu. 

7. V objektu je zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci s elektrickým zařízením. Veškeré poruchy 

je nutné neprodleně hlásit správci RZ. Jakákoliv manipulace s inventářem pokojů není povolena. 

8. Veškeré přípravy jídel mohou být prováděny pouze v kuchyni RZ, která je k tomuto účelu 

vybavena. Ke konzumování hlavních jídel je určena kuchyň a jídelna. 

9. Odpady je účastník rekreace povinen odkládat pouze na vyhrazené místo. 

10. Mytí motorových vozidel je přísně zakázáno! 

11. Účastník rekreace je povinen po celou dobu pobytu udržovat přidělenou místnost v čistotě a 

pořádku, hospodárně využívat elektrickou energii a teplou vodu. 

Úklid – společné prostory (společenské místnosti, chodby, soc. zařízení) – provádí správce objektu 

společné vybavení kuchyně provádí každý účastník 

pokoje – provádí účastník rekreace 

12. Nedílnou povinností účastníka rekreace je dodržování zásad vzájemného soužití, ochrany majetku 

před poškozením a důsledné dodržování nočního klidu. 



13. K dispozici u správce RZ jsou sportovní potřeby a společné hry. Výdejní doba po dohodě se 

správcem RZ 

14. V objektu RZ platí přísný zákaz pobytu psů a jiných zvířat. 

15. Nástupní termíny: víkendové pobyty – pátek, po 12,00 hod. 

týdenní pobyty – sobota, po 14,00 hod. 

Při týdenním pobytu je rekreant povinen opustit pokoj v sobotu do 10,00 hod., při víkendovém 

pobytu v neděli do 19,00 hod. a uklizený předat správci objektu spolu s klíči a lůžkovinami. 

16. V případě nerespektování povinností účastníka rekreace (včetně hrubého porušování provozního 

řádu) nebude účastníkovi další rekreace v zařízení umožňována. 

17. Školení pro odbory a vedení Mm je bezplatné. Před zahájením školení předá pověřený pracovník 

příslušného odboru jmenný seznam účastníků správci radnice. 

18. Při platbě za rekreaci přímo v RZ vyplní rekreant Poukaz rekreanta u správce zařízení. 

19. Správce objektu RZ – p. Markéta  Zelenková ,  tel. 776 113 233  

 

 

V Českých Budějovicích:  01.05.2008                                               Ing. Zdeněk Řeřábek, tajemník Mm ČB 


