Obec Rouchovany

rekreační služby
ROUCHOVANY

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Podmínky rybolovu Rybník STEJSKAL
stanovení pro rok 2019
==================================
Lov na rybníku Stejskal je povolen mimo sezonu ve dnech 30.6.2019, a to v době od 6 do 11 hodin.
Od 1.7.2019 do 31.8.2019 v období sezonního provozu je lov ryb denně v době od 5.00 hodin do
10.00 hodin. Konec rybolovu je stanoven na den 31.8.2019.
Lov ryb je povolen pro ubytované + občany obce Rouchovany a Šemíkovice.
Lov ryb je povolen pouze po zaplacení poplatku u správce koupaliště nebo odpovědné osoby.
Cena povolenky je stanovena ve výši 100 Kč/ 1 denní povolenka ve stanoveném čase.
Ryby je možno lovit ve vyhrazeném prostoru od půjčovny loděk po konec betonové plochy v
zátočině pod chatou.
Hájená ryba – amur a candát, po ulovení se vrací zpět do vody.
Stanovení podmínek rybolovu
–
1 osoba smí chytat na dva pruty, každý prut maximálně dva návazce s jednoduchými háčky
–
povinná výbava rybáře – povolenka k rybolovu vystavená oprávněnou osobou, vyprošťovač
háčků/pean, pinzeta/, metr, vezírek
–
vzdálenost mezi jednotlivými lovícímí stanovena na 3 m
–
při lovu musí být rybář přítomen u prutů, aby s nimi mohl manipulovat
–
rybář nesmí omezovat ani ohrožovat koupající se ani jiné osoby kolem sebe
–
rybář nemusí vlastnit rybářský lístek, chytá se na základě vydané povolenky k rybolovu
–
přikrmování ryb se smí provádět pouze na krmítku
–
rybář si smí ponechat 1 ks kapra nad 40 cm, ostatní ryby se pouští zpět do vody
–
úlovek se zapisuje na rub povolenky - druh ryby a její délka
–
chycené ryby se nesmí u vody usmrcovat ani čistit
–
při ulovení a ponechání ryby – zasáčkování – končí denní povolenka
–
po ukončení rybolovu se povolenka vrací pověřené osobě i v případě, že nebyl dosažen žádný
úlovek
–
při odchodu z místa rybolovu si rybář musí uklidit místo kde prováděl rybolov
Za osoby mladší 15 roků při rybolovu zodpovídají rodiče.
Při hrubém porušení stanovených zásad lovící osobou, bude povolenka této osobě odebrána a
této osobě nebude další rybolov umožněn.
Stížnosti a požadavky je možno podat u správce koupaliště, popřípadě u zřizovatele provozu
koupaliště OÚ Rouchovany.

Za Obec Rouchovany

Ing. Vladimír Černý
starosta obce

CENÍK 2019
služeb poskytovaných na veřejném tábořišti
u rybníka STEJSKAL v obci Rouchovany
pro stálé hosty s kempovými přívěsy nebo stany
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–
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–

místo umístění karavanu a rozsah zabrané plochy určuje správce
provoz pro stálé hosty je od 26.4.2019 do 6.10.2019 /zahájení 26.4. v 08.00 hodin
/pátek/
cena je stanovena bez ohledu na zdravotní stav rekreanta po celou dobu provozu, a to při
zabrané ploše do 40 m čtverečních na 10.000 Kč, při zabrané ploše 40-50 m
čtverečních činí 13.000 Kč.
poplatek zahrnuje poplatek z místa z karavan, přístřešek ke karavanu, parkování 1ks
auta, pobytový poplatek za nejvýše 4 nahlášené osoby, užívání hygienické buňky a
rekreační poplatek
paušální poplatek za každého psa činí 800.- Kč, není zahrnut v ceně za místo a karavan
podmínkou přidělení této zvláštní sazby je zaplacení tohoto poplatku v plné výši na
obecním úřadě nebo v recepci před nástupem a nahlášení údajů o osobách využívajících
stálý karavan. Po zaplacení tohoto poplatku bude vydán doklad stálého hosta a průjezdka
na vozidlo
pro statistické potřeby je stálý host povinen nahlásit další osoby využívající karavan při
příjezdu do tábořiště na recepci včetně jejich osobních údajů a uhradit pobytový poplatek
za tyto osoby
stálý host je povinen umístit ve vozidle na viditelném místě povolení k vjezdu
automobilu do prostoru tábořiště
pro připojení přívěsu k rozvodu elektrické energie je vybíraná záloha na spotřebu el.
energie ve výši 1.000 Kč, a to při zahájení provozu. Úhrada za spotřebovanou 1 kWh
činí 6 Kč. Vyúčtování spotřeby el. energie bude prováděno při ukončení pobytu. Správce
při zjištění spotřeby vyšší než přijatá záloha může určit její zvýšení o poměrnou částku
zjištěné spotřeby
v celém areálu tábořiště není dovolen volný pohyb psů. Psi musí být na vodítku a
opatřeni náhubkem. Platí úplný zákaz koupání psů ve vodě koupaliště a přítomnosti
na pláži přilehlé k vodní ploše. V případě porušení tohoto nařízení je správce povinen
vykázat majitele se psem z areálu koupaliště
v případě závažného porušení zásad, za kterých bylo umožněno stálému hostu ubytování
v areálu kempu bude tato výhoda zrušena
jednosměnný provoz v recepci je v období od 26.4. -29.6.2019 od 7.00 – 15.00 hod. v
pracovní dny, sobota + neděle dle vývěsky na budově správce,
sezonní provoz v recepci bude od 30.6. - 31.8.2019 od 06.00 – 18.00 hodin, případné
změny na budově správce.

V Rouchovanech 29.3.2019
Ing. Vladimír Černý, starosta obce

Provozní řád
Provoz tábořiště pro stálé hosty s karavany je stanoven v období 26.4. - 6.10.2019.
Provoz tábořiště pro ostatní zákazníky je stanoven v období 14.6. - 31.8.2019. Vyjímky
je nutno projednat v recepci u správce koupaliště.

Pobyt v tábořišti není dovolen osobám opilým a osobám s přenosnými nemocemi.
Osoby, které nejsou přihlášeny k pobytu v tábořišti, se nesmí v době nočního klidu
zdržovat v prostoru tábořiště.
Noční klid je stanoven vždy od 22.00 hodin do 06.00 hodin, s vyjímkou pátku a
soboty – noční klid v uvedené dny začíná ve 24.00 hodin.
Koupání a užívání sportovního vybavení je na vlastní nebezpečí. Užívání dětského
hřiště, kolotočů a houpaček v areálu koupaliště je určeno dětem, a to za dohledu a
odpovědnosti rodičů.
V celém prostoru tábořiště platí zákaz používání zábavné pyrotechniky.
Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech – ohništích, mimo tyto
pouze v přenosných kovových nádobách.
V případě nebezpečí a úrazu je možno využít služby v recepci.
Za poškození a ztrátu odložených věcí provozovatel neručí.
Připomínky, stížnosti a dotazy je možno vyřešit přímo ve správní budově nebo na
obecním úřadu u starosty obce.
Při hrubém porušení má správce koupaliště právo vyloučit osoby, které se dopustily
přestupku v prostoru tábořiště, a to bez nároku na vrácení nespotřebovaného poplatku.
V celém areálu není dovolen volný pohyb psů. Psi musí být na vodítku a opatřeni
náhubkem. Platí úplný zákaz koupání psů ve vodě koupaliště a při přítomnosti na
pláži přilehlé k vodní ploše musí být pes na vodítku a opatřen náhubkem. Volný
pohyb psů bez majitele není dovolen. V případě porušení tohoto nařízení může
správce vykázat majitele včetně psa z areálu koupaliště.
Připojení el. proudu pro ubytované je nutno projednat individuálně s pracovníkem na
recepci.
Zákaz vjezdu a výjezdu aut neubytovaných osob do a z areálu koupaliště platí v
době od 23.00 do 06.00 hodin.
V případě předčasného odjezdu se zaplacený poplatek za ubytování a vjezd do areálu
nevrací. Vrací se pouze na základě lékařského potvrzení.
Žádáme rekreanty o udržování pořádku v areálu tábořiště a dodržování provozního
řádu. Na jeho porušování mohou upozornit kteréhokoliv zaměstnance areálu koupaliště
a pracovníka hlídací agentury.
Tento provozní řád je platný od 29. 3. 2019
Ing. Vladimír Černý, starosta obce

CENÍK 2019
služeb poskytovaných na veřejném tábořišti
u rybník STEJSKAL v obci Rouchovany
pro chaty umístěné v areálu koupaliště
1/ Poplatek za rekreační pobyt
a) dle platné vyhlášky č. 1/2003 obce je stanoven poplatek ve výši 6,- Kč za
osobu a den
b) od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let a osoby invalidní
2/ Poplatek z užívání hygienické buňky
a) hygienická buňka je užívána
b) cena žetonu na sprchy

zdarma
20,- Kč/kus

3/ Poplatek za odpady - dle Vyhlášky obce Rouchovany o odpadech
a) sazba poplatku pro fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 a odst. 2 této vyhlášky
činí 550,- Kč za rok – majitelé chat na koupališti
4/ Parkovné
a) poplatek z místa za jeden zaparkovaný osobní automobil v kempu činí
50,- Kč/den, jednostopé vozidlo 15,- Kč /den
b) paušální poplatek za 1 vozidlo a rok činí 600,- Kč
Vozidla mají povolen vjezd do areálu pouze po zaplacení poplatku dle
ceníku.
5/ Elektrická energie
Elektrická instalace je v majetku obce Rouchovany a je stanovena sazba za
odebranou el. energii ve výši 6 .-Kč/1 kWh. Tato cena je složena z částí:
–
za 1 kWh dodávanou JME a.s.
–
náklad na opravy, údržbu el. sítě, revize a další
Odečet stavu elektroměru jste povinen umožnit zástupci obce na požádání
kdykoliv. Odečty pro fakturaci spotřeby el. energie jsou prováděny vždy po
skončení hlavní sezony, tj. 6.9. daného roku . Splatnost vyhotovené faktury je do
15 dnů od jejího vyhotovení.
V případě, že nebude spotřebovaná elektrická energie uhrazena, bude
spotřebitel odpojen a elektrické sítě.

6/Řád vodovodu je v majetku obce Rouchovany. Majitel nemovitosti je povi
nen na požádání umožnit odečet vodoměru. Cena za spotřebovanou vodu se
platí po odečtu vodoměru. Cena za 1 m kubický pitné vody je stanovena
pro rok 2019 na 55 Kč/1 m kubický dle obecní ceny. Odečty vodoměrů pro
fakturaci spotřeby
budou prováděny ke dni ukončení hlavní sezony /6.9. daného roku/, nebo
ke dni ukončení pobytu v objektu.
Úhrada vystavené faktury je splatná do 15 dnů od jejího vystavení.
V případě, že nebude spotřebovaná voda uhrazena, bude spotřebitel odpojen
od vodovodního řádu.
7/ Stočné
Spotřebitel, který má vlastní jímku na vyvážení, je povinen doložit pravidelné
vyvážení odpadních vod. Pokud nebude v souladu množství vyvezené
množství odpadní vody s množstvím spotřebované vody, dodavatel přeruší
dodávku pitné vody.
8/ Uzavření areálu pro vjezd vozidel
V době od 7.10.2018 do 25.4.2019 bude areál koupaliště rybník Stejskal
uzamčen a uzavřen pro vjezd vozidel.

V Rouchovanech 29.3.2019
Ing. Vladimír Černý
starosta obce

CENÍK 2019
Vstupné do areálu - denní sazby
dospělá osoba

do 17.00 hodin
od 17.00 hodn

děti do 15 let
držitelé ZTP a ZTP-P

20.- Kč
10.- Kč
10.- Kč
50% sazby

Parkovné:
osobní automobil
jednostopé motorové vozidlo

20.- Kč
15.- Kč

Poplatek za psa

50.- Kč

Poplatky pro podnikové a soukromé chaty
Paušální poplatek za 1 vozidlo a rok
Poplatek za odpady na 1 rok
Cena za 1m3 vody z vodovodního řádu
Cena za 1 kWh el. energie

600.- Kč
550.- Kč
55.- Kč
6.- Kč

Vyúčtování je prováděno po skončení hlavní sezony, případně po ukončení užívání
spravovaného objektu. Bližší podmínky v recepci tábořiště.

CENÍK 2019
služeb poskytovaných na veřejném tábořišti
u rybníka STEJSKAL v obci Rouchovany
a) Poplatek za umístění vozidla na parkovišti
1. osobní automobil na den
2. jednostopé motorové vozidlo na den
3. autobus a osobní obytné vozidlo/Avia,Fiat apod./ na den
b) Vstupné
1. vstupné na den
dospělý - do 17.00 hodin
dospělý - od 17.00 hodin
děti do 15 let
držitelé ZTP a ZTP-P
2. občané s trvalým pobytem v Rouchovanech
a Šemíkovicích

c) Poplatek za den z místa v kempu
1. stan pro 1 - 2 osoby
2. stan pro 3 - 4 osoby
3. karavan včetně přístřešku
4. osobní automobil
5. jednostopé motorové vozidlo
6. osobní obytné vozidlo /Avia,Iveco apod./
7. přívěsný vozík
8. obytná maringotka
d) Pobytový poplatek za osoby a den
1. dospělá osoba
2. dítě do 15 let
5. držitelé ZTP a ZTP-P

20.- Kč
15.- Kč
60.- Kč

20.- Kč
10.- Kč
5.- Kč
50% sazby
zdarma

55.- Kč
80.- Kč
110.- Kč
50.- Kč
15.- Kč
110.- Kč
25.- Kč
165.- Kč

20.- Kč
10.- Kč
50 % sazby

e) Poplatek za psa na den
f) Poplatek za užívání hygienické buňky
1.hygienická buňka je užívána
2.cena žetonu na sprchy s teplou vodou

50.- Kč

zdarma
20.- Kč

g) Poplatek za půjčení sportovních potřeb včetně poplatku za užívání
hřiště
1. stolní tenis (2 pálky, míček, síťka)
na 1 hod.
20.- Kč
2. volejbalový míč a síť
na 1 hod.
20.- Kč
3. badminton, pomalý tenis
na 1 hod.
20.- Kč
4. loďka, šlapadlo
na ½ hod.
30.- Kč
5. paddleboard
na ½ hod.
50.- Kč
h) Poplatek za poškození, zničení nebo ztrátu sportovních potřeb
1. Pádlo k paddleboardu
550,- Kč
2. Volejbalová síť
500,- Kč
3. Volejbalový míč
500,- Kč
4. Plážový míč
350,- Kč
5. Badmintonové pálky
100,- Kč
6. Ping – pong
150,- Kč
7. Pingpongové pálky
50,- Kč
8. Míčky na pomalý tenis
20,- Kč
ch) Poplatek za pobyt – rekreační poplatek
1. dle platné vyhlášky obce 1/2003 je stanoven poplatek ve výši 5.- Kč za
osobu a den
2. od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let a osoby invalidní – držitelé
průkazek ZTP a ZTP-P

V Rouchovanech dne 29.3.2019
Ing. Vladimír Černý
starosta obce

Ceny za karavan na sezonu 2019 vč. DPH (26.4.-6.10.2019)
Rozloha přívěsu a přístřešku
a zabraných ploch

30 – 40 m2
40 – 50 m2

Paušální poplatek za psa
Připojení na rozvod el. energie
Záloha na energie (pro stálé hosty)

10.000 Kč
13.000 Kč
800 Kč
6 Kč/1 kWh
1000 Kč

Pronájem chatek v areálu
Cena za pronájem chatky /starší A/
číslo 1-14

1 noc
2 noci
3 noci
4 noci
5 nocí
6nocí
7nocí

700.- Kč
1200.- Kč
1750.- Kč
1950.- Kč
2400.- Kč
2600.- Kč
2900.- Kč

Cena za pronájem chatky /nové /
číslo 15-20

1 noc
2 noci
3 noci
4 noci
5 nocí
6nocí
7nocí

850.- Kč
1400.- Kč
1950.- Kč
2250.- Kč
2700.- Kč
3100.- Kč
3500.- Kč

Nástup na ubytování do chatek v objednaný den od 13.00 hodin
Ukončení pobytu v chatce – uvolnění chatky do 10.00 hodin
Spotřebovaná el. energie se hradí při ukončení pobytu dle elektroměru 1 kWh/6.- Kč
V případě poškození chatky a jejího vybavení hradí rekreant škodu přímo u správce, ve výši
dle inventurního seznamu. Vybavení chatek mimo plastového stolu a židlí se ven z chatek
nevynáší. Cena zahrnuje veškeré poplatky kromě poplatku za psa (za 1 auto, rekreační a
pobytový poplatek pro 4 osoby)
Po objednání je nutno zaplatit na účet OÚ (ČS a.s.,č.ú. 1524652389/0800, v. s. je číslo faktury)
zálohu ve výši 1500,- Kč - nejpozději v den splatnosti uvedený na zálohové faktuře.
V případě neuhrazení v termínu splatnosti se rezervace ruší.
Při nedodržení nástupního termínu do 18.00 hodin uvedeného dne záloha propadá a chatka
bude nabídnuta dalším zákazníkům.
Telefon: 568 865 238 - správce veřejného tábořiště, 568 865 220 - kancelář Obce Rouchovany

Obec Rouchovany

rekreační služby
ROUCHOVANY

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Provozní řád
stanovující podmínky půjčování
LOĎKY + ŠLAPADLA
-----------------------------------Půjčování loděk a šlapadel v provozu rekreačního rybník Stejskal se řídí vlastním
provozním řádem schváleným zřizovatelem uvedeného zařízení tj. Obcí Rouchovany.

zapůjčení loděk a šlapadla je možné pouze po zaplacení poplatku
pracovníkovi odpovědnému za jejich provoz
–
půjčující pracovník je oprávněn odmítnout zapůjčení předmětu
osobám, které neskýtají záruku slušného chování
–
půjčování neplavcům je zakázáno bez použití vlastních nafukovacích
vest
–
osoby mladší 10 ti roků si mohou výpůjčku šlapadla nebo loďky
provést pouze za přítomnosti některého z rodičů, který bude odpovídat
za použití vypůjčeného předmětu a chování dětí v prostoru vodní
plochy koupaliště
–
při nastupování a vystupování z mola do loďky nebo šlapadla a zpět je
nutné dbát zvýšené opatrnosti k ochraně před úrazy a pádem do vody
–
se zapůjčenou loďkou nebo šlapadlem je zakázáno vjíždět pod
skokanskou věž a do okolí ohraničení malého koupaliště
–
není dovoleno překračovat počet osob na loďce /max. 3 dospělé
osoby/, šlapadlo /max. 3 dospělé osoby/
–
není dovoleno skákání z loděk a šlapadel
–
poškození loďky nebo šlapadla je nutno nahlásit provozovateli
–
při zjištění úmyslného poškození půjčené loďky nebo šlapadla uhradí
osoba, která poškození způsobila náhradu ve výši ceny opravy nebo nového
dílu
–

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Ing. Vladimír Černý
starosta obce

Obec Rouchovany

rekreační služby
ROUCHOVANY

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Provozní řád
stanovující podmínky půjčování
STAND UP PADDLEBOARDŮ
Půjčování SUP v provozu rekreačního rybník Stejskal se řídí vlastním provozním
řádem schváleným zřizovatelem uvedeného zařízení tj. Obcí Rouchovany.
1. Nájemce je povinen předložit platný průkaz totožnosti, a alespoň jeden další platný
průkaz totožnosti jiné osoby, anebo složit zálohu v dohodnuté výši.
2. SUP se pronajímá na dohodnutou dobu. Dobou nájmu se rozumí čas od doby převzetí
SUP až do doby jeho vrácení.
3. Nájemné je splatné ihned pří převzetí SUP. Při překročení dohodnuté doby užívání
bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 30 minut.
4. Nájemné se nevrací, i když doba pronájmu nebude zcela využita.
5. Nájemce je při převzetí SUP povinen zkontrolovat jeho stav a ihned vytknout viditelné vady či poškození.
6. Nájemce je povinen užívat SUP řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, a chránit
jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.
7. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení SUP, je nájemce povinen oznámit to bez
zbytečného odkladu provozovateli. Byla-li nájemcem složena záloha, je pronajímatel
oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného při překročení doby nájmu. Za běžné opotřebení způsobené řádným užíváním
nájemce neodpovídá. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
8. Nájemce užívá SUP na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání SUP způsobí nájemce sobě nebo druhým.
9. Vedoucí půjčovny může odmítnout pronájem SUP bez udání důvodu.
10.Povinností každého nájemce je seznámit se se stručným výtahem z řádu plavební bezpečnosti a dodržovat jej.

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Ing. Vladimír Černý
starosta obce

Obec Rouchovany

rekreační služby
ROUCHOVANY

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Provozní řád
stanovující provoz vodní skluzavky
=================================================================

Provozovatelem vodní skluzavky je zřizovatel Obec Rouchovany. Vodní
skluzavka je provozována jako bezobslužné zařízení – tzn. bez plavčíka nebo jiné
dohlížející osoby v prostoru areálu koupaliště. Za chování a užívání zařízení dětmi
odpovídají rodiče. Její spuštění a doba provozu je plně v kompetenci správce
koupaliště, nebo jím pověřené osoby. Skluzavka může být spuštěna nejdříve v
10.00 hodin po skončení rybolovu. O jejím odstavení a ukončení provozu
rozhoduje správce, nebo jím pověřená osoba dle provozní situace.
Provoz zařízení vodní skluzavky je určen pro osoby od 7 roků. Z užívání
vodní skluzavky jsou vyloučeny osoby podnapilé a osoby ohrožující bezpečnost
svoji nebo ostatních osob užívajících vodní skluzavku.
Každý uživatel vodní skluzavky je povinen chovat se ohleduplně k ostatním
uživatelům tohoto zařízení a rovněž vyvarovat se jednání, které by vedlo k
poškození vodní skluzavky. Při nedodržení těchto zásad bude z užívání skluzavky
vyloučen, případně bude toto zařízení vypnuto a odstaveno z provozu.
Uživatelům skluzavky je zakázáno:
------------------------------------------------------–

–
–

–
–

užívat skluzavku jiným způsobem než je vyznačeno na informačním
panelu
po sjezdu skluzavky se zdržovat ve vodě pod dojezdovou částí
vstupovat do sjezdového koryta pokud je předchozí osoba vykonávající sjezd
neopustila
zasahovat do obslužných prvků vodní skluzavky jakýmkoliv způsobem
jakýmkoliv způsobem ohrožovat svoji bezpečnost nebo bezpečnost ostatních
uživatelů

V Rouchovanech dne 29.3.2019

Ing. Vladimír Černý
starosta obce

