Příloha č. 2 - Obecné zásady provozování tábořiště „Lipovsko“
1. Ke karavanům, maringotkám, obytným vozům či stanům (dále jen „Objekty pro táboření) nesmí být zřizovány:
* přístavby – zastřešení, stříšky, obednění, oplechování předsíňky apod. Jsou povoleny pouze dřevěné podlážky v šířce Objektu pro
táboření,
max. však 3,5m délky a 2,0m šířky. Stříšky prot slunění nad podlážkami lze postavit na sloupky, podlážky lze ohraničit zábradlím
max. do výše 1,0m, nesmí být neprůhledné (včetně plachet a igelitů).
*
*
*
*

oplocení, záhony, výsadba dřevin a keřů,
doplňkové skladovací prostory (kůlny, sklípky apod. včetně zakopaných lednic), udírny, suché záchody
ohniště (po dohodě s nájemcem lze určit v tábořišt místa vhodná k posezení u ohně)

po skončení rekreační sezony smí zůstat v tábořišt pouze podlážka sloužící k vyrovnání terénu pod karavanem.

2. Maringotky, mobilní domy a buňky nejsou považovány za obvyklý Objekt pro táboření, proto do tábořiště nebudou umisťovány
žádné
maringotky, buňky ani mobilní domy a to ani náhradou za stávající (výměna, renovace apod.).

Upozorňujeme rekreanty, že obec Dražíč bude dodržování tohoto řádu striktně vyžadovat. Veškeré předměty,
které po ukončení sezóny na tábořišt zůstanou a jsou v rozporu s provozním řádem, budou obcí odstraněny a to
bez upozorňování majitele!
3.

Původní vegetace v tábořišt nesmí být ničena zatloukáním kolíků, hřebů apod.

4. Objekty pro táboření budou mobilní (provozuschopné) tak, aby na základě pokynu pronajímatele, při živelních pohromách,
haváriích apod.
mohly být ihned odvezeny z předmětu nájmu a tábořiště mohlo být v případě povodňové či jiné havarijní situace vyklizeno.
5.

Objekty pro táboření budou umístěny na předmětu nájmu pouze od 1.5. do 30.9. běžného roku (sezónnost
tábořiště). Mimo sezónu budou odvezeny mimo předmět nájmu.

6.

Sociální zařízení umístěné na předmětu nájmu musí splňovat platné hygienické normy.

7. Nájemce zajist pravidelný úklid předmětu nájmu a dále zajist pravidelný svoz odpadků.
8. Nájemce je dále povinen dodržovat požární předpisy a se zvýšenou opatrnost předcházet skutečnostem, které
by mohly zapříčinit vznik lesního požáru. Nájemce bere na vědomí, že při rozdělávání otevřeného ohně musí být
dodržena bezpečnostní vzdálenost 50 m od lesa.
9. Hranice předmětu nájmu (tábořiště) je jednoznačně určena. Zákres předmětu nájmu do katastrální mapy je
přílohou č. 1 a nedílnou součást Smlouvy. Nájemce se zavazuje tuto hranici tábořiště nerozšiřovat.
10. Počet míst pro umístění objektů pro táboření v tábořišt je -40- a nájemce se zavazuje tento počet dodržovat, tj.
nepřekročit.
11. Terénní úpravy (vč. el. přípojek) smí provádět pouze nájemce, a to po předchozí písemné dohodě s
pronajímatelem a po projednání s dotčenými orgány státní správy.
12. Pod kótu 351,60 m n.m Bpv nesmí být umisťovány žádné Objekty pro táboření a žádná další zařízení tábořiště
bezprostředně nesouvisející s vodním tokem (netýká se odběrných a výpustných zařízení).
13. V prostoru mezi kótami 351,61 – 353,60 m n.m.Bpv lze umisťovat Objekty pro táboření pouze rekreantů, kteří jsou fyzicky
přítomni u svých Objektů pro táboření. Jedná se o zátopovou oblast, nájemce je povinen se informovat o stavu hladiny v
nádrži a o meteorologické situaci a rekreanty včas varovat, evakuovat a předmětný prostor vyklidit.
14. Kóta 353,60 m n.m. Bpv je v terénu vyznačena zástupcem Povodí Vltavy, státní podnik. Kóta 351,60 m n.m. Bpv odpovídá v
tábořišt ipovsko na terénu znatelné břehové hraně.
15. Na břehové část pozemků nesmí být, bez předchozího projednání a písemného souhlasu projednání a písemného souhlasu
pronajímatele umísťována plovoucí zařízení ani pevné můstky.
16. Břehová část tábořiště (pokud není plavební znaky „P“ jednoznačně vymezena jako kotviště) je považována za pláž, nesmí
zde kotvit plavidla podléhající evidenci SPS.

Nedodržení těchto zásad může mít za následek ukončení pronájmu pro příšt sezónu!!!

