Provozní řád rybářské bašty obce Zichovec
Rybářská bašta (dále jen RB) je majetkem obce Zichovec a je součástí areálu revitalizačního rybníka. Provozovatelem a
správcem RB i rybníka je Rybářský spolek obce. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky.
1. Správce areálu
a. Dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu RB, je oprávněn vykázat z areálu ty návštěvníky, kteří
Provozní řád porušují a nedbají jeho pokynů
b. Přijímá objednávky na rezervace RB, vybírá poplatky za pronájem a vede knihu jejich evidence
c. Přebírá a kontroluje stav areálu RB po ukončení pronájmu
d. Nenese odpovědnost za odložené věci v areálu RB, nezajišťuje lékařskou ani technickou pomoc
2. Provozní doba, rezervace a pronájem
a. Rybník i rybářská bašta slouží především občanům Zichovce
b. Provozní doba je, až na vyjímky stanovené správcem při rezervaci, neomezená
c. Běžné krátkodobé užívání, tzn. cca do 1hod je pro obyvatele obce bezplatné a není třeba žádné rezervace
d. Rezervaci areálu RB na delší dobu je pro obyvatele obce taktéž bezplatné, ale je třeba provést minimálně
měsíc předem u zástupce správce areálu.
e. Areál si může na soukromou akci pronajmout a zarezervovat pouze plnoletá místní osoba (tzn. s
trvalým/přechodným/rekreačním pobytem v obci). Rezervace pro jiné než místní obyvatele je možná jen po
dohodě se správcem RB a je podmíněna garancí místního obyvatele, který akci zprostředkoval. Tyto akce
jsou zpoplatněny.
f. Akce pořádané obcí mají přednost před soukromými, soukromé, předem zarezervované akce mají přednost
před běžným neplánovaným užíváním.
3. Poplatky za pronájem RB
a. Obecní akce jsou od poplatků osvobozeny.
b. Poplatek za krátkodobý pronájem (v délce do 4 hodin) je 500,- Kč.
c. Poplatek za celodenní pronájem (delší než 4 hodiny) je 1.000,- Kč.
d. Poplatky jsou příjmem Rybářského spolku určené na údržbu a provoz RB.
e. Správce může v odůvodněných případech poskytnout slevu z nájmu nebo nájem zcela prominout (např.
nájemce se zúčastní neplacené brigády v areálu v alikvotním počtu hodin nebo poskytne rybářskému spolku
naturální plnění apod.).
4. Povinnosti návštěvníků - všichni návštěvníci areálu RB jsou povinni:
a. Seznámit se s tímto Provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení
b. Respektovat pokyny správce RB, členů Rybářského spolku obce Zichovec a zástupců obce.
c. Pro všechny návštěvníky RB platí pokyny uvedené na informačních tabulích Soukromého rybářského reviru
obce Zichovec (u vjezdu k rybníku a na vratech skladu RB)
d. Zachovávat pravidla společenského chování, udržovat pořádek, čistotu a klid, odpadky odhazovat pouze do
košů.
e. Po skončení pronájmu zajistit úklid areálu rybářské bašty, uhašení ohně, odvoz odpadků a předání areálu
správci (předání může proběhnout i ráno po skončení akce).
f. V případě vzniku škod tyto odstranit nebo uhradit. Pokud správce usoudí, že odstranění škody vlastními
silami nájemce bude nedostatečné, má přednost finanční úhrada.
g. Při celodenním pronájmu zajistit mobilní WC, případně lze se správcem domluvit na využívání WC u ČOV (s
následným úklidem)
h. Parkovat auty pouze na vyhrazených místech (parkoviště u ČOV), vjezd k baště a stání zde povoleno jen při
zavážení na začátku akce a při úklidu.
i. Úrazy či škody na majetku neprodleně oznámit správci areálu.
5. Provozní pokyny
a. V areálu RB i v okolí rybníka platí přísný zákaz rozdělávání ohně v jiných místech než tomu již určených
(ohniště krbu, topeniště udírny, otevřené ohniště u kamenné zíďky.
b. Je zakázáno přesouvat nábytek a vybavení RB.
c. Je zakázáno lézt na pultovou střechu RB.
d. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
e. Rybaření je povoleno pouze držitelům platného „místního“ rybářského lístku.
f. V případě porušení provozního řádu může být nájemce vyloučen i s hosty bez nároku na vrácení poplatku za
užívání areálu.
6. Důležitá telefonní čísla
a. správce areálu RB - David Širmer, tel: 606 917 400,
b. zástupce správce RB - Štěpán Vachek tel: 602 129 315 (příjem žádostí a potvrzení rezervací)
c. Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte
telefonní číslo: 150-HASIČI, 155-ZÁCHRANKA, 158-POLICIE, 156-Městská policie, 112-tísňové volání.
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