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Informace pro návštěvníky: KUDY KAM
DOPRAVA
Cesta přes Žamberk
pohodlná a nejrychlejší

Cesta přes Medzilesie Klodsko
pěkná, vyhlídková, spíše letní

Cesta přes Králíky
pěkná, vyhlídková, spíše letní

 V Říčkách se cesta rozdvojuje - doprava je skiareál, doleva po hlavní cestě vyjeďte ke kostelu a přímo
před sebou uvidíte apartmánový dům.
 Vybrali jsme jen pár možností. Zajisté si z řady cest za pomocí navigace a vlastní intuice vyberete tu,
která bude ta nej…

PARKOVÁNÍ

Pro návštěvníky jsou určena dvě parkoviště:
 „dolní“ asfaltové parkoviště pod budovou:
určeno pro odstavení vozidla
 „horní“ nezpevněné parkoviště: určeno pro
operativní využití, např. příjezd / odjezd, nikoliv
pro dlouhodobé stání.
Při obsazení obou parkovišť lze využít místní odstavné parkoviště vedle kostela.

PŘÍSTUP DO BUDOVY / APARTMÁNU
1.PP Zadní vstup, lyžárna

1. NP Hlavní vstup

3. NP Apartmán

1. Vchody pro návštěvníky





1.PP od parkoviště: určen pro zásobování, lyžárnu…
1.NP hlavní vchod do budovy: určen pro běžný provoz
3.NP: vchod do apartmánu vpravo od schodiště
všechny vchody jsou opatřeny EZS.

klávesnice EZS je vpravo ode dveří
klávesnice EZS je umístěna v zádveří
klávesnice EZS je umístěna vpravo ode dveří
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2. Prostředky pro otevření / uzavření dveří







vstup do budovy / apartmánu je prostřednictvím přístupového kódu
návštěvník používá jen 4-místný přístupový kód
kód je pro všechny vchody stejný
klíče návštěvník nepoužívá; ty jsou určeny jen vlastníka apartmánu
pouze v případě výpadku EZS je mimořádně může použít i návštěvník
klíč je pro všechny vchody stejný.

3. Přístupový kód
 přístupový kód pro návštěvníka přiděluje / ruší vlastník apartmánu nebo jím pověřená osoba při
nástupu / ukončení pobytu
 přístupový kód je specifický pro konkrétního návštěvníka
 přístupový kód bude zrušen po skončení sjednané doby pobytu
 schéma kódu: první dvojčíslí = datum nástupu, druhé dvojčíslí = datum ukončení pobytu.

4. Vstup do budovy 1.PP – postup
 vstup pomocí přiděleného 4-místného přístupového kódu
 na klávesnici vyťukat přidělený 4-místný přístupový kód
 dveře zabzučí, zatlačit, otevřít; někdy je nutno je lehce přitáhnout.

5. Vstup do budovy 1.NP – postup






vchodové dveře bývají odemknuty, vstup do zádveří volný; v případě uzamčení použijte vchod v 1.PP
vstup pomocí přiděleného 4-místného přístupového kódu
na klávesnici vyťukat přidělený 4-místný přístupový kód
dveře zabzučí, zatlačit, otevřít; někdy je nutno je lehce přitáhnout
po vstupu / odchodu se dveře zabouchnou, zkontrolovat.

6. Vstup do apartmánu 3.NP – postup:






vstup pomocí přiděleného 4-místného přístupového kódu
na klávesnici vyťukat přidělený 4-místný přístupový kód
zmáčknou tlačítko na pravé straně ve druhém řádku
dveře zabzučí, zatlačit, otevřít; někdy je nutno je lehce přitáhnout
po vstupu / odchodu se dveře zabouchnou, zkontrolovat.

7. Zabezpečení apartmánu
 pokud nechci apartmán zabezpečovat, stačí dveře zabouchnout
 postup pro zabezpečení:
o na klávesnici vyťukat přidělený přístupový kód
o na klávesnici zmáčknout červené tlačítko vlevo v prvním řádku
 postup pro odblokování:
o na klávesnici vyťukat přidělený přístupový kód
o na klávesnici zmáčknout červené tlačítko vpravo v prvním řádku.

LYŽÁRNA





návštěvníkům je pro uložení zimního sportovního vybavení k dispozici lyžárna v 1.PP
lyžárna je vybavena lavičkou a vyhřívanými uzamykatelnými boxy
apartmán má k dispozici 2 boxy; klíče od nich jsou v zámku vstupních dveří apartmánu
při ztrátě klíče / ů návštěvník hradí náklady spojené s jejich náhradou.

ŠKODY
 návštěvník odpovídá za veškeré vnesené věci
 návštěvník odpovídá za škody jím způsobené.

