
Provozní řád místa nouzového ubytování 
 

1. Adresa místa nouzového ubytování: 
2. Vedoucí osoba místa nouzového ubytování: 
3. Spojení do místa nouzového ubytování: 

Telefon: ........................  
Fax: ........................  
E-mail: .......................... 

4. V místě nouzového ubytování se mohou zdržovat pouze osoby uvedené na seznamu 
ubytovaných osob. 

5. Noční klid v místě nouzového ubytování je od 22,00 do 06,00 hodin.  
6. Doba výdeje stravy je stanovena takto: 

I. snídaně ................ 
II. oběd ............... 
III. večeře ............... 

7. Ubytovaným osobám se povoluje konzumovat pouze prověřené (hygienicky nezávadné) 
potraviny a pitnou (balenou) vodu. 

8. Za osoby ve věku do 15 let odpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci.  
9. Za soukromé věci v majetku ubytovaných osob personál místa nouzového ubytování neručí. 
10. Za domácí zvířata odpovídá jejich majitel. Ubytované osoby nahlásí přítomnost  domácích 

zvířat při příjmu ubytovaných osob do místa nouzového ubytování. Zvířata  mohou být do 
časně přemístěna do smluvního útulku nebo určeného prostoru v místě nouzového 
ubytování. 

11. Ubytované osoby jsou povinny: 
a) řídit se pokyny osob zabezpečujících provoz místa nouzového ubytování,  
b) udržovat pořádek a čistotu, 
c) dodržovat pravidla osobní hygieny, 
d) chovat se ohleduplně k ostatním ubytovaným osobám, s případnými problémy se 
obracet na osoby zabezpečující provoz místa nouzového ubytování,  
e) nahlásit vždy opuštění místa nouzového ubytování (personálu a zápis do knihy 
opuštění místa nouzového ubytování), 
f) odhlašovat se při ukončení pobytu v místě nouzového ubytování,  
g) při ukončení pobytu je ubytovaná os oba povinna vrátit přidělené prostředky.  V 
případě jejich ztráty nebo poškození bude uplatňována ze strany zřizovatele 
místa nouzového ubytování náhrada. 

12. Ubytovaným osobám je v prostoru místa nouzového ubytování zakázáno: 
a) manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit mimo vyhrazený prostor (místo pro 
kouření), 
b) vstupovat do prostoru pro přípravu stravy,  
c) zasahovat do elektrických rozvodů a jiných zařízení místa nouzového ubytování, 
d) používat elektrické spotřebiče s výjimkou povolených nebo přidělených 
prostředků,  
e) odnášet jakékoli zařízení nebo materiál mimo prostor místa nouzového ubytování 
nebo jej přemisťovat bez svolení obsluhy místa nouzového ubytování, 
f) rušit noční klid, 
g) konzumovat alkoholické nápoje a užívat jiné zakázané návykové látky.  

 
 


