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Provozní řád 
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY  

V PERTOLTICÍCH POD RALSKEM 
Provozovatel: 

Obec Pertoltice pod Ralskem 

IČO: 00672912 

Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem 

tel. 487863708, email obec@pertoltice.cz 

 

Umístění: 

Centrum služeb pro turisty (dále jen centrum) je v budově na parcele č. 596 (zastavěná plocha nádvoří) 

v čp. 87 v Pertolticích pod Ralskem. Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa pro k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem.  

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Centrum služeb pro turisty v období turistické sezóny slouží zejména pěším turistům, cyklistům 

a vodákům plavícím se po Panenském potoce jako komfortní zázemí se sociálním zařízením - 

vybudované sociální a hygienického zařízení (WC, sprchy, umývárny) se zajištěným přístupem i 

pro handicapované turisty.  

Tento provozní řád určuje podmínky provozu a pravidla chování uživatelů a musí být všemi návštěvníky 

a uživateli bezpodmínečně dodržován.  

Každá osoba vstupující je povinna se seznámit se základními pokyny pro návštěvníky a řídit se jimi. 

Zákonní zástupci jsou povinni seznámit děti s Provozním řádem přiměřeně jejich věku. Aktuální znění 

provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v centru.  

Období turistické sezóny je od 1.5. do 30.9. a centrum slouží pro další akce i mimo toto období od 

1.10. do 30.4. - cílovými skupinami jsou: 

* rodiny a dětmi do 15 let navštěvující turistickou oblast Podralska jako pěší turisté či jako vodáci 

plavící se po Panenském potoku 

* imobilní návštěvníci navštěvující turistickou oblast Podralska jako pěší turisté či jako vodáci 

plavící se po Panenském potoku 

* senioři navštěvující turistickou oblast Podralska jako pěší turisté či jako vodáci plavící se po 

Panenském potoku 

Za správu, čistotu a údržbu centra odpovídá provozovatel.  

Článek II. 

Podmínky provozu 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a 

životním prostředí. 

Do centra nemají přístup osoby, které by mohly svým chováním narušit pořádek a bezpečnost. 

Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkových košů. 

Jednotlivé části centra jsou návštěvníci povinni používat v souladu s jejich účelovým určením a s 

ohledem na jejich stav. 
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Návštěvníci centra jsou povinni dbát příkazů a pokynů odpovědné osoby a jsou povinni podřídit 

se všem pokynům a ustanovením provozního řádu.  

Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienická pravidla a 

další obecně platné předpisy. 

Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou a je povinen 

vzniklou škodu nahradit. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce. 

Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil centrum a jeho vnitřní vybavení. Pokud se přesto tak 

stane, nebo pokud zjistí uživatel nějakou závadu či poškození, je povinen toto neprodleně oznámit 

správci nebo provozovateli.  

Všechny osoby jsou povinné se v centru chovat tak, aby nepoškodily zdraví své či ostatních osob. 

Všechny úrazy musí být neprodleně nahlášeny odpovědné osobě nebo provozovateli. 

V celém centru platí zákaz užívání omamných látek a manipulace s otevřeným ohněm. 

Do centra je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. 

Za věci odložené v prostorách centra nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

Článek III. 

Pravidla užívání centra  

Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, 

nedodržováním provozního řádu nebo mu je způsobí někdo jiný. Provozovatel neponese žádnou 

odpovědnost za ztrátu nebo krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu návštěvníků v centru.  

Článek IV. 

Ceník 

Náklady spojené s provozem centra nese provozovatel vyjma:  

 Použití 

standardního WC  

Použití 

bezbariérového 

WC  

Použití sprchy 

s teplou vodou  

Použití 

umýváren 

s teplou vodou  

Centrum služeb pro turisty  

Pertoltice pod Ralskem  

10 Kč zdarma 25 Kč 10 Kč 

 

Článek V. 

Telefonní kontakty 

Provozovatel Obec Pertoltice pod Ralskem – starosta tel. 487863708. Záchranná služba tel. 155. 

Hasiči tel. 150.  Policie ČR tel. 158.  

Odpovědnou osobou je Růžena Motyčková tel. 607730514.  

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

Provozní řád je v platnosti a účinnosti datem jeho vydání.  

  


