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POKYNY K UBYTOVÁNÍ - příjezd 

Vyzvednutí klíčů a platba za ubytování, není–li 
prováděna bezhotovostně,  se uskutečňuje výhradně 
v sídle OS na sekretariátu tj. 2.patro hotelu Olšanka, 
vstup C, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, v 
pracovních dnech v době od 8 do 13.30 hodin osobně u 
pověřených osob. U vstupu C je potřeba použít zvonek 
označený OS DOSIA a vyčkat odeznění cvaknutí otevření 
dveří. Schody se pak dostanete do druhého patra a po 
odbočení vlevo vyčkat u dveří příchodu pověřené osoby 
či výzvy ke vstupu. Následuje přebrání klíče a 
bezpečnostního čipu určeného  pro vstup do domu. 
Rovněž je dohodnut způsob vrácení klíče a čipu.  
 
Samotné ubytování je poskytováno ve standardním 
sídlištním panelovém domě na adrese Černý Most, ulice 
Bouřilova 1105, v bytě 1+kk č.45 (7.patro – výtah k 
dispozici). Maximální obsazenost jsou čtyři osoby. Dvě 
samostatná lůžka a jedno dvoulůžko.  
 
Odborový svaz k užívání pro krátkodobý pobyt opatřil 
byt nejnutnějším vybavením, lůžkovinami, povlečením a 
startovní rolkou toaletního papíru . Hygienické potřeby, 
ručníky a přezůvky si ubytování vozí vlastní . 
 
Pro přesun do místa ubytování doporučujeme použít 
linku MHD Metra trasy B směr Černý Most, s výstupem 
ve stanici Rajská zahrada.  
 

V bytě je striktní zákaz kouření a pobyt zvířat. Určitě se přezouvejte a udržujte čistotu. Jste-li 

milovníky turecké kávy, pak lógr vylijte do výlevky WC, předejdete tak ucpání odtoku vody!  
Nepřesouvejte nábytek!  
 

TV! Sledování televizního vysílání je umožněno prostřednictvím terestriálního vyslání ČRK. V této 

bytové jednotce je standardně možný příjem tří multiplexů pokojovou anténou. Nevyhledávejte 
proto placené kanály HBO, Hustler, Leo atp. Nebudete úspěšní.  WiFi není k dispozici. 

PŘI ODJEZDU 

Upozorňujeme na povinnost předat ubytovací jednotku při odjezdu čistou, zbavenou odpadků a 
přiměřeně uklizenou, proto neopomeňte: 

− Sundat povlečení a ponechat je na posteli. 

− Uschovat přikrývky a polštáře zpět do úložného prostoru postelí.  

− Umýt veškeré použité nádobí a ulož it zpět tam, odkud jste jej vzali. 

− Umýt umyvadlo a sprchový kout a odtoky zbavit vlasů. 

− Vynést odpadky do kontejneru před domem. 
− Odnést si s sebou nezkonzumované nápoje, potraviny a prázdné láhve a to i vratné! 

  
ZEJMÉNA - Neodpojujte elektrické spotřebiče od elektrické sítě! Pečlivě však zkontrolujte zda jste je 

uvedli do polohy VYPNUTO! Kromě lednice. Tu ponechte v provozu. Znovu zkontrolujte, zda jsou 

řádně zastaveny vodovodní baterie a zda neprotéká voda splachovačem! Uzamkněte byt. 
 
Základní organizace OS DOSIA:  
 

Klíče převzal:      mobilní telefon přebírajícího: 

mailto:dosia@dosia.cz

