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Ubytovací zařízení RECAMO



Provoz se řídí aktuální Směrnicí MOÚ č. 2/2013 Provozní řád ubytovacího zařízení RECAMO, platnost od
1. 4. 2021
Kategorie zařízení dle § 2 písm. c) bodu 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů: ostatní ubytovací zařízení.

Název: Ubytovací zařízení RECAMO
Název a sídlo provozovatele: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, IČ: 00209805
Odpovědná osoba: Ing. Zuzana Kuncová (RECAMO, Úsek administrace projektů)
Kontakt pro ubytování: Ing. Zuzana Kuncová, e-mail: kuncova@mou.cz, tel.: 543 133 304, Mgr. Eva
Michalová, e-mail:michalova@mou.cz, tel.: 543 133 304

Popis:
Jedná se o ubytování pro spolupracovníky MOÚ, respektive odbornou veřejnost, určené ke krátkodobým (jeden
až sedm dní) či dlouhodobým pobytům (osm a více dní). Ubytování je poskytováno maximálně na dobu dva
měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích.

Poloha:
Ubytovací zařízení je samostatnou částí budovy Morávkova pavilonu v areálu MOÚ. Nachází se v 1. podlaží,
vstup je zajištěn přímo zvenku samostatným schodištěm. Vstup do ubytovacího zařízení je umožněn čipovou
kartou, kterou vydávají zaměstnanci Úseku administrace projektů v 1. nadzemním podlaží Morávkova pavilonu.
Recepce pro hosty není zřízena. Rezervace ubytování provádí odpovědná/kontaktní osoba RECAMO.
Nástup k ubytování je možný v pondělí až pátek době 8:00 až 15:30 hod., a to pouze pouze po telefonické nebo
emailové domluvě. Odhlášení z ubytování v den odjezdu do 12:00 hod., v případě potřeby dle domluvy.

Kapacita: 3 samostatné jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou
Vybavení pokojů: 1 lůžko s nočním stolkem; konferenční stůl s 2 konferenčními křesly; pracovní stůl
s kancelářskou židlí a stolní lampou; vestavná skříň; televizor; připojení na wi-fi
Vybavení sociálního zařízení: WC, umyvadlo, sprchový kout
Vybavení kuchyňky: kuchyňská linka s nádobím; lednice; mikrovlnná trouba; varná konvice; vařič; vestavná
skříň; jídelní stůl; 4 židle
Rozsah poskytovaných služeb: pouze ubytování. Klimatizace není v ubytovacím zařízení instalována. Do
ubytovacího zařízení není povolen vstup a pobyt se zvířaty.V ubytovacím zařízení je zakázáno kouření.
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Ceník: prvních 7 dní:

650,- Kč (26 Euro) / osoba / noc

8. a další dny:

350,- Kč (14 Euro) / osoba / noc

Ceny jsou včetně DPH.
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