
Ubytovací řád pro „Osadu v Roztokách“ 
 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa, Roztoky, jako 
ubytovatel, vydává tento ubytovací řád pro Osadu v Roztokách. 

Osada v Roztokách se skládá z pozemků, zčásti oplocených, dvou velkých 
srubů (Kokoříňák a Rudolf – včetně kanceláře a přilehlé budovy Osmičky), 
chatičky na hřišti (Čtyřky), Habešanky, ubytovny AB, komplex objektů - kuchyň, 
sociální zařízení a zastřešená jídelna na terase. 

Všichni ubytovaní se zavazují užívat Osadu pouze řádným způsobem a 
zachovávat níže uvedené zásady pobytu v Osadě, zejména: 

 
1. Respektovat veškeré pokyny ubytovatele, resp.kontaktní 

osoby a to jak písemné, tak ústní. 
2. Nepoškozovat objekty v Osadě, jejich vybavení, ani zeleň, 

která se v Osadě nachází  
3. Udržovat v Osadě čistotu a pořádek. 
4. Veškerý vzniklý odpad ukládat do připravených označených 

nádob na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, tetrapack …) a 
před odjezdem tento odpad zlikvidovat v kontejnerech – 
značené kontejnery města. Pro směsný odpad je v areálu 
klasická popelnice. 

5. Dodržovat přísný zákaz kouření v Osadě.  
6. Rozdělávat venku oheň pouze po dohodě s ubytovatelem 

(kontaktní osobou) a jen na místech k tomu určených. 
Nemanipulovat s otevřeným ohněm v objektech nacházejících 
se v Osadě, s výjimkou kuchyně a kamen situovaných v obou 
srubech. Při odchodu ze srubu nenechávat kamna hořet ani 
v nich nenechávat žhavý popel. 

7. Dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. 
8. Při každém opuštění Osady řádně zabezpečit veškeré 

pronajaté objekty (zejména je zamknout, zajistit plyn, 
elektrické spotřebiče, vodu, oheň, kamna) a celou Osadu 
zamknout. 

9. Nenechávat el. spotřebiče zapojené pokud s nimi není 
manipulováno (např. vždy po použití vytáhnout zástrčku 
varné konvice, mikrovlnky ze zásuvky). 

10. Neumožnit volné pobíhání psů ani jiných zvířat po Osadě, 
pokud nebude s ubytovatelem, resp. kontaktní osobou 
dohodnuto jinak. Případné exkrementy uklidit. 

11. Vjezd motorových vozidel do Osady pouze se souhlasem 
ubytovatele, resp. kontaktní osoby a to na dobu nezbytně 
nutnou. 

12. Zacházet s veškerým vybavením Osady s péčí řádného 
hospodáře.  

13. Veškeré  zjištěné nebo způsobené závady nahlásit kontaktní 
osobě. 

14. Před konečným opuštěním Osady uklidit pronajaté objekty a 
jejich okolí, vrátit na původní místo přemístěné movité věci.  

15. Nechat vyhasnout kamna a vyčistit je.  
16. Po dohodě s ubytovatelem, resp. s kontaktní osobou je možné 

úklid přenechat na ubytovateli a uhradit předem stanovenou 
částku za úklid. 

17. Na vlastní náklady opravit movité i nemovité věci, k jejichž 
poškození nebo zničení došlo během pobytu, přičemž po 
dohodě s ubytovatelem je možné namísto opravy poskytnout 
za poškozené či zničené věci finanční náhradu. 

 
Ubytovaní berou na vědomí, že ubytovatel nenese odpovědnost za zdraví a 
majetek ubytovaných.  
 
Svým podpisem stvrzuje zástupce ubytovaných, že si tento ubytovací řád všichni 
ubytovaní řádně přečetli, rozumí mu a budou ho dodržovat. Porušení tohoto 
ubytovacího řádu může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu. Pobyt může 
být ukončen správcem osady, vůdcem střediska nebo jím pověřenou osobou.  
 
 
V Roztokách dne 16. února 2008 
       Tereza Hůlková  
       vůdkyně střediska 
 
Kontaktní osoby: 
Vlaďka Hůlková - Amálka 608530207 

220911830 
Tereza Hůlková   777178503 
 
 
Důležitá telefonní čísla:      
Policie    158    
Hasiči    150     
Záchranná služba  155 
      
Městská policie   220910468    
    602666458 


