Provozní řád
AUTOKEMP MOSTEK
Telefon : 499 691 279, 499 691 208
Fax : 499 691 344
E-mail : info@mostek.cz
Provozovatel: Obec Mostek, Mostek čp. 34, 544 75, IČ 278 157, tel. 499
691 322, 499 691 208, ŽL (č.j. R 025/01/Pk, ev. č. 361001-5455)
Odpovědná osoba Ing. Jaromír Tázlar.
Kategorie zařízení : Autokemp
Provozní doba: sezónní (červen - srpen)
Zaměstnanci: 2 správci autokempu
1 uklízečka
1 správce kiosku
Kapacita zařízení:
- 55 lůžek
- 11 chatek ( 1 chatka - 16 m2 , vybavení - skříň, lůžka, peřiňák, stůl,
židle)
Hygienické zařízení společné pro více ubytovacích jednotek – kapacita
sprchy dámské 4 x, sprchy pánské 4 x, WC dámské 6 x, WC pánské 6 x,
pisoáry pánské 6 x, umývadla
Další vybavení objektu: recepce, kuchyňka, společenská místnost.
Sociální zázemí zaměstnanců: šatna, denní místnost.
Zásobování pitnou vodou: zdroj pitné vody z vodovodu obce Mostek
Příprava teplé užitkové vody: plynový ohřev, zásobník plynový kotel –
min. teplota 55°C.
Způsob praní: vlastní pračka
Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod: připojení na
kanalizaci obce Mostek

Nakládání s odpady: TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Odpad je ukládán do igelitových pytlů a kovových košů rozmístěných po
areálu a do 110 l nádob - popelnic, které jsou umístěny u recepce.
Umístěny jsou zde i nádoby na tříděný odpad. Odpad je vyvážen 1x za 7
dní.
Parametry prostředí:
1. způsob vytápění - bez vytápění
2. větrání prostor WC, předsíní WC, umýváren sprch, úklidových komor,
skladů prádla - přirozené - okny
3. úprava povrchů podlah na pokojích a komunikačních prostorách linoleum
4. úprava povrchů stěn v prostorách umýváren - obklady
Úklid, dezinfekce, dezinsekce a deratizace
- četnost provádění úklidu - dle potřeby ( 2x denně )
- četnost a způsob provádění dezinfekce zejména v prostorách sanitárních
zařízení - WC, umývadla, sprchy, podlahové vpustě - denně
- úklidové prostředky a pomůcky a dezinfekční prostředky jsou uloženy v
úklidové komoře. Používané dezinfekční prostředky - Savo, Cilit.
- dezinsekci při výskytu hmyzu zajišťuje na objednávku odborná firma
- deratizace je prováděna 1x ročně a další na objednávku odbornou firmou
- úklid a dezinfekci provádí uklízečky
- zaměstnanci byli poučeni o zásadách první pomoci
- ochranné pomůcky používané při dezinfekci - rukavice
Lékárnička první pomoci - je umístěna v recepci. Vybavení - obinadla,
náplasti, živočišné uhlí, běžné léky.

Datum :
1.8.2010

Provozní řád vypracoval :
Ing. Jaromír Tázlar - starosta

