
Rekreační zařízení členů MO NOS PPP Mochov 

Chata JOSEFŮV DŮL 

PROVOZNÍ ŘÁD :

Každý návštěvník chaty je povinen :
• při příjezdu a vstupu  do chaty zkontrolovat všechny dveře a okna.V případě 

zjištění porušení okamžitě nahlásit zjištěnou závadu správci chaty a po domluvě 
policii  (tel.čísla  jsou  uvedena  v  odkazu  „Kontakt“  nebo  v  závěru  tohoto 
provozního řádu).

• Zkontrolovat  stav  chaty  po  předchozích  rekreantech  (dodatečně  zjištěné 
závady budou dány k náhradě – v plné výši – poslednímu návštěvníku, u 
něhož se závada objevila. Na omluvy, že bylo opomenuto nahlášení nebude 
brán zřetel !! ). 

• Případné znečištění nebo poškození zařízení chaty, stěn, atd. uhradí stejně jako 
v případě výše uvedeném poslední z rekreantů, u něhož nebyla závada hlášena. 
Dojde-li v průběhu rekreace k poničení zařízení či vybavení, je každý povinen 
sjednat nápravu na místě a vše nahlásit správci chaty, nejpozději při předání 
klíčů,  kdy  se  dohodnou,  jak  bude  závada  odstraněna,  pokud  tak  nebylo  již 
učiněno.

• Rozbité  nebo  jinak  poškozené  nádobí  a  zařízení  kuchyně se  rovněž  nahlásí 
správci chaty.

• Povinností všech rekreantů je udržovat pořádek a čistotu a ukládat vše na   
místa k tomu určená.

• Je nutné maximálně šetřit vodou.
• Voda v chatě je pouze užitková a není určena na pití.
• V  celém  objektu  je  nainstalován  zabezpečovací  a  protipožární  systém,  v 

případě spuštění alarmu, okamžitě volejte na daná tel. čísla (správce), jakýkoliv 
neoprávněný výjezd záchranných složek či správce do chaty hradí rekreanti v 
daném termínu!

• Vytápění objektu je zajištěno krbovou vložkou s centrálním topením radiátory.
• Do krbu se smí používat pouze dřevo, které je umístěno na daných místech v 

chalupě  a  venkovním prostoru!  Je přísně  zakázáno pálit  odpad a  cokoliv 
jiného!

• Každý  z  ubytovaných  je  povinen  doplnit  před  odjezdem  zásobu  dřeva  v 
chalupě. 

• Dřevo je určeno pouze na topení v krbu, ne na opékání a grilování - na tyto 
aktivity jsou rekreanti povinni zajistit vlastní palivo.



Na chatě je zakázáno :
• V celém objektu je přísný zákaz kouření (jsou nainstalována kouřová čidla).
• Přemísťování nábytku a zařízení, včetně přikrývek, tento zákaz platí ve všech 

místnostech chaty.
• Manipulovat s TV anténou nebo přemísťovat.
• Používat nářadí a zařízení chaty k jinému účelu, než ke kterému jsou určeny 

(například na hraní dětem).

Povinnosti při odjezdu :
• řádně  uklidit  ve  všech  místnostech  které  rekreant  užíval,dřevěné  podlahy 

v prvním  patře  vytírat  pouze  vlhkým  hadrem  ne  mopy. 
(pokoje,chodby,sociální zařízení,společenskou místnost,lyžárnu,terasu,kůlnu).

• odnést  z chaty  vše  co  do  ní  přinesl  (zbytky  jídla,lahve  od  pití  i  kompotů 
vč.plastových a podobně).

• odnést  odpadky  v plastových  pytlích  na  místo  k tomu  určené  (  sudy  na 
parkovišti jsou určeny pouze na popel v žádném případě na jiný odpad).

• vypnout a umýt lednice a nechat je pootevřené.
• odpojit kabel od TV antény.
• překontrolovat uzavření a uzamčení všech oken a dveří.
• ve spodních místnostech zatáhnout závěsy.
• v zimním období připravit pro další návštěvníky papír a dřevo na zátop ke krbu.
• při odchodu vypnout el.proud hlavním jističem.

Správce chaty  a výbor organizace :
• si  vymiňují  právo  na  namátkové  kontroly  v chatě  i  v průběhu  běžící 

rekreace.
• právo rozhodovat o způsobu nápravy zjištěných závad a poškození.
• o způsobu a výši náhrady za nedodržování provozního řádu.
• při  namátkové kontrole a shledání nedodržování řádu chaty bude udělena 

pokuta ve výši do 3000,- kč.

                                                                           Za MO NOS Mochov
                                                                                     Předseda
                                                                                 Martin Kučera 



Důležitá telefonní čísla :

Předseda a správce chaty    Martin Kučera   :             777609494  (606752855)

Zástupce a účetní                Radana Trsťanová  :        773931156

………………………………………………………………………………………..

Policie                    : 158,                     Oddělení Smržovka  : 483382158

Hasiči                     : 150,                                Jablonec n/N  : 950481055

Tísňová linka         : 112,

Záchranná služba   : 155,

Nemocnice Tanvald :    483367311,                 První pomoc : 483394364

Obecní Úřad Jos.Důl :  483381096

Praktický lékař J.D.   :  48336959                      (po telefonické domluvě)

Zubní lékař Smržovka: 48339492, 483300270, (po telefonické domluvě)


	Důležitá telefonní čísla :

