
Domácí řád 

Vážení hosté, vítáme Vás na Chalupě U Bednářů v Rudné pod Pradědem 83, PSČ 793 31. 

 

Připravili jsme pro Vás ubytování v našem objektu. Abyste se u nás snadněji orientovali a cítili se zde 

dobře, dovolujeme si Vás požádat o dodržování určitých pravidel. 

1. Jako kuchyňka, jídelna a bar slouží prostor v přízemí u vstupu. Společenská místnost v prvním 

poschodí je vybavena televizí. 

2. Pro ubytování jsou určeny dva pokoje, jeden čtyřlůžkový a jeden s pěti lůžky. Povlékněte si, 

prosím, polštáře a přikrývky. Při ukončení pobytu svlékněte povlečení včetně prostěradel a 

odložte na chodbu. 

3. Jako hygienické a sociální zařízení Vám bude sloužit koupelna a WC v přízemí a prvním poschodí. 

Na WC, prosíme, používejte pouze toaletní papír, jenž je k dispozici v dostatečné míře. Pro 

odpad používejte koše umístěné v těchto prostorech. 

4. Pro ostatní odpadky slouží několik košů umístěných v objektu, které je možné podle potřeby 

vynést do popelnice před objektem. Náhradní sáčky na odpadky jsou v kuchyňce. Třiďte, prosím, 

odpad. Nádoby k tomu určené jsou v kuchyňce pod schodištěm. Rovněž přímo v obci jsou 

kontejnery na tříděný odpad. 

5. Při odchodu z objektu uzamykejte vstupní dveře. 

6. Dodržujte noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. 

7. V objektu se pohybujte pouze v domácí obuvi. 

8. Kouření je v objektu přísně zakázáno. 

9. Používání elektrických spotřebičů na pokojích vyjma instalovaných je zakázáno. 

10. S ohledem na racionální využívání energií Vás žádáme o zhasínání světel a šetření vodou. 

11. Topení je nastaveno na optimální topný režim, v době od 22:00 do 6:00 hodin a od 10:00 do 

15:00 hodin je nastaven útlum.  

12. Seznamte se s požárním řádem a dodržujte jej. 

13. Nesušte, prosíme, vlhké věci na kovovém zábradlí, pouští rez. 

14. Je zakázáno vstupovat do jiných částí objektu (půda, privátní část). 

15. Parkovat vozidla je povoleno na místech k tomu určených vedle objektu. 

16. S jakýmikoliv dotazy a připomínkami se na nás s důvěrou obraťte. 

 

Příjemný pobyt Vám přejí Jana a Dalibor Bednářovi 

tel.: +420 602 531 763 


