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Provozní řád veřejného tábořiště
Prackovice n.L. – Litochovice
Obec Prackovice zřídila veřejné tábořiště pro podporu turistiky a cestovního ruchu a vyhlašuje provozní řád
tohoto tábořiště.
Zřizovatel a majitel tábořiště: Obec Prackovice nad Labem
Provozovatel : Obec Prackovice nad Labem
Sídlo: Prackovice nad Labem
IČO : 264229
Zastoupená starostou: Josefem Kodýtkem
Dále jen provozovatel.
Správce : Tělovýchovná jednota Litochovice nad Labem
Sídlo: Litochovice nad Labem č.p. 79
IČO : 64772464
Zastoupená: - Tomášem Řehánkem bytem Litochovice č.p. telefon 603195821
- Jiřím Dlouhým bytem Litochovice č.p. telefon 777205786
Dále jen správce.
Správce tábořiště zajišťuje provoz tábořiště a plnění jeho provozního řádu, je vybaven pověřením obce
vyjmenovávajícím jeho povinnosti a práva. Toto pověření je povinen mít u sebe při výkonu své funkce a na
požádání je návštěvníku tábořiště předložit.
Veřejné tábořiště Prackovice n.L. není ubytovacím zařízením ve smyslu živnostenského zákona a není
autokempem.
-Veřejné tábořiště slouží ke krátkodobému přenocování turistům na cestách a není určeno pro dlouhodobou
rekreaci.
Maximální kapacita tábořiště je stanovena kapacitou sociálního zařízení.
Provozní podmínky veřejného tábořiště:
Veřejné tábořiště je v provozu od 15. 4. (datum otevření)do 15. 10. (datum zavření)
Noční klid veřejného tábořiště je stanoven na dobu od 22,00 hod. do 07,00 hod.příštího dne.
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Návštěvník je povinen:
·
·
·
·
·
·
·
·

svůj příjezd a zájem o pobyt ohlásit správci tábořiště bezprostředně,
sdělit správci tábořiště své jméno a jména osob jej doprovázející a adresu jejich bydliště. K ověření těchto
údajů je povinen předložit ke kontrole občanský průkaz nebo pas.
umístit své ubytovací zařízení na místě určeném správcem tábořiště,
uhradit cenu za plánovanou dobu pobytu předem ( podle platného ceníku )
udržovat areál tábořiště a jeho okolí v čistotě, dbát vyvěšených pokynů k ochraně přírody, krajiny a
kulturních hodnot místa,
dbát pokynů správce tábořiště a pečovat o bezkonfliktní vztahy s ostatními uživateli tábořiště,
odkládat odpadky na určená místa a do nádob,
znečištění a jím způsobené škody odstranit, nebo uhradit jejich úklid a náhradu škod,

Povinnosti a práva správce veřejného tábořiště Prackovice n.L. vůči uživatelům tábořiště :
Správce tábořiště je ustanoven provozovatelem tábořiště a je vybaven dokladem o tomto ustanovení a pověřením
k výkonu své funkce. Toto pověření současně vymezuje jeho práva a povinnosti.
Na požádání je povinen správce tábořiště předložit pověření uživateli tábořiště k nahlédnutí.
Správce tábořiště je osobou, která zajišťuje běžné využívání tábořiště veřejností v mezích ustanovení jeho
provozního řádu.
Doba pobytu návštěvníka.
Dnem pobytu se rozumí doba začínající dnem příjezdu po 12,00 hodině a končí dnem odjezdu do 12,00
hodin.
Návštěvník oznámí délku svého pobytu při svém přihlášení.
V případě dosažení maximální kapacity tábořiště je správce tábořiště povinen další zájemce o pobyt odmítnout.
Správce tábořiště je oprávněn odmítnout pobyt návštěvníka přesahující dvě přenocování.
Pobyt na tábořišti je možno si rezervovat, na rezervaci může být požadováno složení nevratné zálohy až do výše
ceny pronájmu.
Motorová vozidla uživatelů tábořiště parkují ve vyhrazeném prostoru. není dovoleno parkovat
motorovými vozidly na jiných místech tábořiště ,toto se netýká obytných vozů.
Není dovoleno:
· motorová vozidla na parkovišti a jinde v prostorách tábořiště umývat,
· provádět opravy vozidel vyžadující spouštění jejich motorů, doplňování pohonných hmot a dalších
provozních kapalin,
· zbytečné a neúčelné pojíždění s vozidly. Na místo táboření může vozidlo přijet výhradně na začátku a konci
pobytu za účelem vyložení a naložení potřeb návštěvníka, jinak musí být umístěna na vyhrazeném parkovišti,
· za vozidla a jejich obsah provozovatel parkoviště neručí, všechna rizika parkování nese výhradně návštěvník,
·

správce tábořiště je oprávněn ukončit předčasně pobyt návštěvníka který tyto zásady porušuje, v takovém
případě se složené poplatky za využívání nevrací i v případě, že nebyla dosud vyčerpána jejich hodnota.

Psi , případně jiná zvířata návštěvníků.
Pobyt psů a jiných zvířat návštěvníků na tábořišti je možný za předpokladu dodržení závazných podmínek:
· zvířata nesmí pobíhat volně v areálu tábořiště a jeho okolí,
· všude a vždy, kdy mohou přijít psi a ostatní nebezpečná zvířata do kontaktu s ostatními uživateli tábořiště
musí být opatřeni náhubky,
· psi a zvířata budou venčena na vyhrazeném a označeném místě, každé znečištění způsobené zvířetem musí
majitel zvířete bezprostředně uklidit a to včetně místa vyhrazeného k venčení,
· správce tábořiště je oprávněn ukončit předčasně pobyt návštěvníka jehož zvíře ohrožuje, nebo obtěžuje
ostatní uživatele tábořiště, v takovém případě se složené poplatky za využívání nevrací i v případě, že nebyla
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dosud vyčerpána jejich hodnota,
předložit při registraci platný očkovací průkaz.

Rozdělávání ohňů.
·
·
·

Ohně mohou návštěvníci rozdělávat výhradně na místech k tomu účelu správcem tábořiště vyhrazených a
pouze v míře neohrožující a neobtěžující pobyt ostatních návštěvníků.
V ohních nesmí být spalovány jiné hmoty než suché dřevo.
Popel a zbytky paliva je návštěvník povinen uklidit.

Ostatní ustanovení.
·

·
·

·

·

·
·
·

Pobyt návštěvníků v prostorách tábořiště se uskutečňuje výhradně na jejich nebezpečí všech rizik
vyplývajících z pobytu osob, sportování, odkládání předmětů, parkování vozidel, držení zvířat, zapalování
ohňů a dalších zde neuvedených činností a to jak rizik vlastních tak způsobených ostatním uživatelům
tábořiště.
Návštěvník je povinen dbát pokynů správce tábořiště v rozsahu jeho pověření.
Složené poplatky za služby tábořiště neslouží k úhradě škod návštěvníkem, jeho dětmi, psy, vozidly
způsobených na zařízení tábořiště, takové škody je návštěvník povinen uhradit v plné výši, k úhradě se
použije především návštěvníkem složená kauce, škoda převyšující hodnotu kauce bude vymáhány zákonnými
postupy.
Návštěvník, který přes upozornění správce tábořiště nebo zástupce provozovatele tábořiště opakovaně
porušuje ustanovení tohoto provozního řádu, obtěžuje ostatní uživatele tábořiště, působí škody na zařízení a
přírodě a zachází nepřiměřeným způsobem se zařízením tábořiště
může být vyzván k ukončení svého pobytu, v takovém případě se složené poplatky za
využívání nevrací i v případě, že nebyla dosud vyčerpána jejich hodnota.

Nejasnosti provozního řádu, upřesnění jeho ustanovení, stížnosti, požadavky projedná
návštěvník s provozovatelem tábořiště jímž je obec Prackovice n.L.
zastoupená starostou obce panem Josefem Kodýtkem dostupným na telefonu 602952690
nebo osobně na obecním úřadě ve středu v době 8,00 hodin do 17,00 hodin
Všechny poplatky se hradí správci tábořiště, výhradně proti řádně vystavenému dokladu o zaplacení. Na
tomto dokladu návštěvník stvrzuje svým podpisem,že se seznámil s tímto provozním řádem tábořiště.
Správce tábořiště může žádat od návštěvníka kauci do výše 100 Kč/osobu. Kauce je určena k úhradě škod
případně návštěvníkem způsobených, pokud nejsou škody způsobeny kauce se návštěvníku vrací při ukončení
pobytu v plné hodnotě.
Ostatní zde neuvedené podmínky a okolnosti se řídí zákony České republiky v jejich
aktuálním znění, zejména Občanským zákoníkem.

V Prackovicích n.L. dne 30. 6. 2004
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…………………………..
Josef Kodýtek
Starosta

………………………………
Bohuslav Dbalý
místostarosta

Přiloha č. 1

Ceník služeb
Ceny za přebývání na veřejném tábořišti:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dospělá osoba
Dítě do 12 let
Dítě do 3 let
Auto
Zvíře
Stan pro dvě osoby
Stan pro čtyři osoby
Stan pro více osob než čtyři osoby
Karavan
Motorka
Obytný automobil
Mikrobus
Nákladní přívěs

30 Kč
15 Kč
10 Kč
70 Kč
100 Kč
40 Kč
60 Kč
80 Kč
80 Kč
45 Kč
150 Kč
120 Kč
60 Kč

Cena za vícedenní pobyt bude sjednána individuelně.

V Prackovicích n.L. dne 30. 6. 2004

…………………………..

………………………………
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Bohuslav Dbalý
místostarosta

Příloha č. 2
Povinnosti správce:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·

správce vyřizuje žádosti uživatelů o krátkodobý pronájem pozemku k táboření, určuje místo k táboření a
vybírá odpovídající poplatky za služby podle ceníku a oproti řádně vystavenému dokladu.
K vybíraným poplatkům vede správce řádné výkaznictví a odevzdává je ve smlouvou stanovených termínech
a stanoveným způsobem. K této činnosti uzavírá smluvní dodatek o hmotné odpovědnosti.
Určuje místa k táboření, zakládání ohňů, venčení zvířat a parkování motorových vozidel.
Zajišťuje běžnou údržbu pozemků a táborových zařízení, řádné zacházení s odpady a jejich likvidaci ve
spolupráci z pronajímatelem
Zajišťuje náležité zacházení s majetkem obce,
Sleduje a zajišťuje plnění provozního řádu tábořiště, v případě nedostatků činí nápravné kroky, upozorňuje na
nepravosti uživatele tábořiště a v případě trvalého a hrubého porušování provozního řádu může návštěvníka
z dalšího pobytu na tábořišti vykázat bez náhrady poplatků za nevyčerpané služby. Takové vykázání činí
písemně s určením přiměřené lhůty k opuštění tábořiště. Písemné vykázání musí obsahovat popis důvodu proč
je k němu přistupováno, datum a hodinu přestupku, hodinu k niž je určeno opuštění tábořiště, případně se
uvedou svědci případu. Zápis podepisují správce a vykázaný,případně svědci..Vykázaní se vystavuje ve dvou
stejnopisech a dává se vykázanému k podpisu, jeden stejnopis obdrží vykázaný. Pokud vykázaný odmítne
zápis podepsat zajistí správce podpisy a adresy svědků.
Správce vyvěšuje rozvrh hodin své přítomnosti na tábořišti a striktně jej dodržuje, ustanovuje kam a jak se
zájemci a potřební mají obrátit v době jeho nepřítomnosti.
Správce je povinen přijmout a odevzdat provozovateli případné písemné stížnosti návštěvníků na nedostatky
tábořiště a jím vykonávané funkce.
Vůči návštěvníkům vystupuje správce zdvořile, klidně a trpělivě, ale jednoznačně a to i vůči těm, kteří
porušují provozní řád tábořiště, narušují pohodu prostředí a společenského soužití.
Zásadně nečiní opatření vůči dětem a zvířatům, ale výhradně jedná s jejich rodiči a majiteli.
Správce má umět návštěvníky informovat o základních turistických a praktických okolnostech obce a jejího
okolí, o dostupných službách a zajímavostech v okolí a poradit návštěvníkům v nesnázích, poskytnout údaje
o jízdních řádech vlaků a autobusů, informovat o zábavných, sportovních a kulturních aktuálních aktivitách v
okolí.
Podle svého uvážení a na základě smluvního ujednání může správce poskytovat ve své režii a na své riziko
na tábořišti další služby v přiměřeném rozsahu: prodej občerstvení, upomínkových předmětů, půjčovnu
sportovního nářadí apod. za podmínek dodržování živnostenských a hygienických předpisů. Zásadně nesmí
jakýmkoliv způsobem tyto doplňkové služby návštěvníkům vnucovat a provádět je na úkor svých
správcovských povinností.
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