,,Na konci města“
u Suchánků

Klasifikace ubytování v soukromí
Vymezení pojmu
Pojmem ubytování v soukromí, se rozumí přechodné turistické ubytování ve stavbách (výlučně bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), které vzhledem ke svému specifickému charakteru neodpovídají svým vymezením jednotlivým kategoriím ubytovacích zařízení
dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, tzn., nejedná se tedy o hotely, motely,
penziony a ostatní ubytovací zařízení1 (zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro
poskytování přechodného ubytování). Pro účely klasifikace je ubytování v soukromí specifikováno jako přechodné krátkodobé turistické ubytování v minimálně 1 a maximálně ve 4 ubytovacích jednotkách (pokoje, apartmány, studia) v rodinném domě, bytovém domě nebo ve stavbě pro
rodinnou rekreaci a přechodné krátkodobé turistické ubytování v objektu stavby pro rodinnou rekreaci. Předmětem klasifikace, v rámci ubytování v soukromí, jsou tyto kategorie:

DRUHY UBYTOVACÍCH JEDNOTEK

Apartmán/apartmá/apartment:
ubytování poskytující oddělené místnosti pro spaní a místnost se sedací soupravou a kuchyňským koutem

Klasifikace ubytování ***/ classification accommodation ***
Cena ubytování / price accommodation
SEZONA LETNÍ KVĚTEN – ZÁŘÍ ZA DEN / SEASON SUMMER MAY – SEPTEMBER BY DAY
Apartmán m2 Lůžko/ bed Kč/osoba Euro/person Kč/ apartmán Euro/apartment
1. (3+kk)
64
2+2
650,24,2400,90,2. (3+kk)
56
2+3
650,24,2400,90,SEZONA ZIMNÍ ŘÍJEN – DUBEN ZA DEN / SEASON WINTER OCTOBER – APRIL BY DAY
Apartmán m2 Lůžko/ bed Kč/ osoba Euro/person Kč/ apartmán Euro/apartment
1. (3+kk)
64
2+2
500,18,1900,70,2. (3+kk)
56
2+3
500,18,1900,70,Přistýlka /extra bed 200,-Kč / 7,- Euro
Ubytování jenom 1 osoby 1500,-Kč/apartmán. At accommodation only 1 person 56,-Euro /apartment
MOŽNÉ VARIANTY ZAPŮJČENÍ SPOTŘEBIČŮ DO APARTMÁNU
Mikrovlnka
Vaflovač
Žehlička
Pračka +tableta na praní

50,-Kč/den 2,-Euro/day
50,-Kč/den 2,-Euro/day
50,-Kč/den 2,-Euro/day
100,-Kč/den 4,-Euro/day

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM ZA MĚSÍC/LONG-TERM BEHIND MOON
Apartmán m2 Lůžko/ Kč za 2 - 6 měsí- Euro behind
Euro behind
Kč za 7-12
2-6 moon
7-12
ců/ap *
měsíců/
Apartment
ap *
moon*
ap *
1. (3+kk)
64 2+2
24000,-/měs
890,-/moon
18000,-/měs 670,-/moon
2. (3+kk)
56 2+3
24000,-/měs
890,-/moon
18000,-/měs 670,-/moon
* + spotřeba energie a topení/ use up energy and heating (elektrika/energy 3,8Kč/ kWh/ 0,15 Euro/kWh, voda
a odpad/water and waste , 16,25Kč/osobu a den /0,6Euro /person and day, topení/heating, léto/summer 0.-Kč/Euro, zima/winter
1800,-Kč/měs, 67,- Euro/moon
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