
Stručný souhrn fungování MUb a základní pravidla bydlení

● Na MUb funguje nepřetržitá recepce, která zajišťuje vstup do budovy.
● Na MUb je možné praní prádla ve společné prádelně.
● Vaření probíhá v kuchyňkách na pokojích nebo společných prostorách dle konkrétní

MUb.
● Sociální zařízení jsou na pokojích nebo společná pro více pokojů (dle konkrétní MUb).

Základní vybraná pravidla na MUb

● Ubytovaný je povinen dodržovat zásady slušného chování v rámci soužití na MUb.
● Není dovoleno shlukovat se ani jakkoliv narušovat principy občanského soužití v okolí

MUb.
● Ubytovaný nesmí svým chováním jakkoliv rušit či obtěžovat ostatní ubytované a další

osoby.
● Ubytovaný je povinen uklízet a udržovat v čistotě svou ubytovací jednotku a společné

prostory, a tím tak předcházet možným škodám.
● Není možné vnášet do ubytovny hořlavé a výbušné látky, nebezpečné předměty, zbraně

a věci zapáchající nebo jinak obtěžující.
● Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření na MUb s výjimkou vymezených

prostor.
● Od 22:00 do 6:00 je noční klid.
● Návštěvy jsou povoleny mimo dobu nočního klidu a po předchozím nahlášení na

recepci. Za návštěvu vždy odpovídá ubytovaný.
● Na MUb probíhají v pravidelných intervalech kontroly pokojů za účelem ochrany zdraví a

majetku, a to po předchozím oznámení. V odůvodněných případech je možné vstoupit
na pokoj bez přítomnosti ubytovaného.

● Ubytovaný má povinnost hradit pravidelně poplatky za ubytování. Pokud nemá
prostředky na úhradu ubytování, má povinnost podniknout veškeré kroky k tomu, aby si
je zabezpečil.

Základní pravidla pro pobyt se zvířetem na MUb

● Ubytovaný se může nastěhovat na MUb se zvířetem, které vlastnil již před podpisem
smlouvy, během pobytu na MUb si již zvíře pořídit nemůže.

● Možnost ubytování se zvířetem se řídí podle dostupné kapacity na MUb.
● Ubytovaný je povinen před nastěhováním prokázat, že zvíře absolvovalo povinné

očkování a v případě psa jeho označení čipem.
● Za péči o zvíře a jeho chování odpovídá majitel, stejně jako za případné způsobené

škody.

S detailními pravidly bude vybraný zájemce seznámen před podpisem smlouvy o ubytování
na konkrétní MUb.


