
Upřesňující Informace k ubytování v bytech na Černém Mostě 
 
Na Černém Mostě pronajímáme našim členům dva byty. Oba byty jsou uzpůsobeny pro 
ubytování čtyř osob a jsou v šestém patře panelového domu. Oba byty slouží výlučně  
k přechodnému, krátkodobému ubytování členů odborových organizací sdružených  
v Odborovém svazu ECHO a jejich rodinných příslušníků. Výjimky může povolit předseda 
nebo místopředseda svazu. Cena za ubytování je 300 Kč/osoba/noc.  
 
Byt č.1 se skládá z chodby, WC, koupelny, kuchyně a obývacího pokoje. Kuchyň je vybavena 
ledničkou, dvou plotýnkovým elektrickým vařičem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí 
a běžným nádobím. Obývací pokoj má malou obývací stěnu, televizi, rádio, sedací soupravu 
s úložným prostorem a možností rychlé přípravy dvoulůžka a dvě válendy. V bytě budete mít 
připravené povlečení a ručníky, dle počtu ubytovaných osob. 
 
Byt č.2 se skládá z chodby, WC, koupelny, kuchyně a obývacího pokoje a malé oddělené 
ložnice. Kuchyň je vybavena ledničkou, dvou plotýnkovým elektrickým vařičem, mikrovlnou 
troubou, rychlovarnou konvicí a běžným nádobím. Obývací pokoj má malou obývací stěnu, 
televizi, rádio, sedací soupravu a rozkládací dvoulůžko. Malá ložnice je vybavena rozkládacím 
dvojlůžkem, úložnou skříňkou a koženým křeslem.  V bytě budete mít připravené povlečení  
a ručníky, dle počtu ubytovaných osob. 
 
Rezervace bytu pro jednotlivé členy schvaluje místopředseda svazu. Na základě schválené 
rezervace budete mít klíče od bytu připravené k vyzvednutí v obálce s vaším jménem 
v hospodě, která se nachází ve stejném domě jako byty a jmenuje se „Šenk na Rajské“. 
Otevírací doba hospody je od 10:00 do 22:00 hodin. Po skončení pobytu klíče vhoďte do 
poštovní schránky s číslem bytu, ve kterém budete ubytováni. Poštovní schránky jsou v přízemí 
ve vstupním vestibulu hned vedle výtahů.  
 
Rád bych Vás požádal, abyste si při svém pobytu v tomto bytě uvědomili, že byt není 
provozován v režimu hotelového typu, tím mám na mysli, že úklid v něm je prováděn sice 
v pravidelných intervalech, není však možné zajistit úklid vždy ihned po pobytu každého z vás. 
 
Po skončení stáhněte povlečení a uložte ho do vestavěné skříně na chodbě. Byt před odchodem 
je potřeba uklidit, protože nájemník, který přijede po vás ho najde vtom stavu, ve kterém byt 
opustíte. 
 
Předpokládám, že i ve svých domovech máte ve zvyku umýt po sobě umyvadlo, případně otřít 
zrcadlo potřísněné zubní pastou a udržovat čisté WC, učiňte tak tedy i zde. 
Pokud máte nutkavou potřebu přemísťovat nebo posunovat nábytek, otevírat okna, manipulovat 
se záclonami, případně činit další operativní změny, pak Vám v tomto konání nic nebrání, za 
dodržení podmínky, že při odjezdu vše uvedete do původního stavu!!! 
 
Z tohoto důvodu je velmi důležité přísné dodržování principu, že opouštíme byt ve stavu, 
v jakém bychom jej chtěli najít při příjezdu.  
 
Děkuji za pochopení a přeji příjemný pobyt. 
 
Jiří Vrablec 
místopředseda OS ECHO 
 


