Provozní řád
Kemp Milovy
Provozovna: Kemp Milovy
Mobilní tel.: +420 722 644 080
Provozovatel: M-V-A Milovy s.r.o.
Sněžné 7
592 03 Sněžné
IČO: 04976622
DIČ:CZ04976622
Živnostenské oprávnění: Č.j.: MUNMNM/300/16/Dv/3
Osoba oprávněná za provoz: Vašek Michal
Majitel objektu: Městys Sněžné
Provozní doba: červen-září

Zaměstnanci
Jsou zajišťováni brigádně a seznámeni s provozním řádem, vybaveni osobními ochrannými
prostředky a poučení o bezpečnosti práce a používání ochranných prostředků. Veškeré práce a
manipulace s pracovními a dezinfekčními prostředky probíhají dle pokynů výrobce. Hygienické
zařízení je samostatné WC- pro zaměstnance s umyvadlem. Vlastní šatna na převlékání.
Rozsah poskytovaných služeb
Ubytování v autokempu – stany cca 50ks, karavany cca 10ks, obytná auta cca 10ks. K dispozici
jsou umývárny, sprchy a toalety. Umývárny jsou rozděleny na dvě části „Muži – Ženy“, každá část
obsahuje 3 sprchy, 5 umyvadel a 2 toalety. Pánská část obsahuje navíc 1 toaletu. Toalety Ženy jsou
vybaveny třemi kusy toalet, toalety Muži jsou vybaveny dvěma kusy toalet a čtyřmi pisoáry.
Úklid hygienických zařízení
K úklidu zařízení se používá úklidová místnost. Úklidová místnost je vybavena výlevkou, teplou
vodou zajištěnou elektrickým ohřívačem. Větrání úklidové místnosti je zajištěno přirozeně
ventilačním okénkem. Náčiní a prostředky pro úklid jsou uloženy dle pokynů výrobce. Pro úklid
hygienických zařízení a prostor umýváren se používají běžné dezinfekční prostředky v předepsané
koncentraci dle pokynů výrobce a jsou obměňovány tak, aby byl užíván dezinfekční prostředek s
jinou aktivní látkou. Úklid se provádí denně.
Denní úklid
Úklid sociálních zařízení se provádí 3x denně, dezinfekčními prostředky (SAVO-PRIM) budou na
vlhko setřeny všechny plochy, včetně sanitární keramiky a provedena dezinfekce. V případě většího
znečištění se úklid provede operativně. O úklidu se vedou denní záznamy s vyznačením času a
jménem zaměstnance, který úklid provedl. Úklid ploch pro ubytování se provádí jedenkrát denně
sběrem odpadků.
Zásobování pitnou vodou
Vodovod Milovy – vždy před zahájením provozu bude proveden krácený rozbor vody dle vyhl.č.
252/2004 Sb.
Likvidace odpadních vod
Napojení na místní ČOV.

Likvidace TKO
Kontejnery na tříděný a na směsný komunální odpad. Odpad ukládá a likviduje: Technické služby
Nové Město na Moravě. Kontejnery jsou vyváženy pravidelně 1x týdně – vždy jsou vysypány na
místě stanoviště kontejnerů do přistavěného sběrného vozu a vráceny na původní místo.
S provozním řádem jsou zaměstnanci seznámeni a jsou povinni ho dodržovat.
Za provozní řád odpovídá: Vašek Michal
Datum: 1.1. 2018
Vypracoval: Vašek Josef

