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Všechny naše dokumenty Vám nabízíme v angličtině, polštině a češtině. Jedná se o 
službu, která má přispět k Vašemu komfortu, bez právní závaznosti. Právní závaznost je 
vázána na německou verzi dokumentu. 

 
Řád přístavu pro Přístav Görlitz na Berzdorfském jezeru 

 

§ 1 Provozovatel přístavu 
 
Provozovatelem přístavu je KommWohnen Dienste GmbH, Konsulstraße 65, 02826 
Görlitz (krátce KWD). 

 
KWD vykonává domovní právo přímo nebo prostřednictvím pověřené osoby/správce 
přístavu, která bude k tomuto účelu jmenovaná. Pracovní doba, jakož i telefonické 
spojení na provozovatele přístavu budou zveřejněny prostřednictvím oznámení 
v přístavní budově, Hafenstraße 100, 02827 Görlitz resp. v příslušné vitríně. 

 
Účel provozu je použití jako lodní přístav pro sportovní a volnočasové lodě. 

 
§ 2 Platnost 

 
Tento řád přístavu platí pro Přístav Görlitz a také pro zařízení a budovy, které k němu 
patří (např. parkoviště, skluzy, lávky, atd.), jak ukazuje přiložený plán (červeně 
vyznačená oblast). 

 
V oblasti přístavu platí kromě toho veškeré nadřazené zákony a předpisy. Toto platí 
zvláště pro Pravidla provozu na pozemních komunikacích, saský plavební řád a zákony 
pro ochranu životního prostředí.  

 
Oblast přístavu zahrnuje přístavní bazén a příjezd do přístavu jakož i přístavní zařízení. 

 
§ 3 Kotviště 

 
Kotviště přiděluje KWD resp. pověřená osoba/správce přístavu. K nabytí oprávnění 
k používání kotviště dojde uzavřením příslušné smlouvy o pronájmu kotviště. Kotviště 
nesmí být přenechána k používání (pronájem) třetí osobě a to ani přechodně, ani 
dlouhodobě. 
 
Sezóna pro dlouhodobá kotviště trvá od 23. března do 31. října. Dlouhodobá kotviště 
spravuje a přiděluje KWD. Poptávku kotviště pro nadcházející rok je možné podat u 
KWD. Závazné přidělení kotviště proběhne pověřenou osobou/správcem přístavu po 
uzavření smlouvy o pronájmu kotviště. 

 
Kotviště pro hosty přiděluju pověřená osoba/správce přístavu. Kotvící hosté mají za 
povinnost se při první příležitosti po příjezdu přihlásit pověřené osobě/správci přístavu a 
sjednat si dobu kotvení. 

 
K uskladnění na souši jsou při dostatečné potřebě vyhrazeny příslušné plochy. Přidělení 
probíhá analogicky podle ustanovení v odst. 1 a 3. 
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Přezimování lodí v přístavním bazénu není povoleno. Výjimka je možná jen se zvláštním 
povolením od KWD nebo pověřené osoby/správce přístavu. 

 
§ 4 Poplatek za kotviště / další poplatky 

 
Poplatky za kotviště se řídí sazebníkem v současné platném znění. Poplatky za kotviště 
je nutné uhradit při první příležitosti u pověřené osoby/správce přístavu, pakliže smlouva 
o užívání pro dlouhodobá kotviště nepředepisuje jinak. 

 
Sazebník leží k nahlédnutí v přístavní budově resp. má být vyvěšen v příslušné vitríně. 

 
§ 5 Zásobování elektřinou 

 
Odběr elektřiny je možný z odběrových sloupků na hlavním molu. Přidělení a registrace 
odběrového místa probíhá pověřenou osobou/správcem přístavu. 

 
Odběr elektřiny smí probíhat jen se schváleným kabelem a jen pokud elektrická zařízení 
instalovaná na palubě odpovídají normám. Provozování elektrické trouby není povoleno. 

 
§ 6 Používání sanitárních zařízení 

 
Majitelé dlouhodobých kotvišť a hosté mohou používat sanitární zařízení v sanitárním 
traktu přístavní budovy. Po použití se musí zařízení nacházet v čistém, bezvadném 
stavu. 
Případná poškození je nutné ihned oznámit pověřené osobě/správci přístavu. 

 
Přístup je zajištěn pomocí čipové karty, kterou obdržíte od KWD po podpisu smlouvy o 
pronájmu kotviště. Další předání třetí osobě není povoleno. Výjimkou je krátkodobé 
zapůjčení karty hostům na palubě majitele kotviště. Rodinní příslušníci se nepočítají 
mezi hosty na palubě a mají stejná oprávnění jako majitel kotviště. 

 
Denní týdenní a měsíční nájemci kotviště mohou získat přístupové oprávnění od 
pověřené osoby/správce přístavu. 
Použití sanitárních zařízení je zahrnuto v příslušném poplatku za kotviště. 

 
§ 7 Likvidace odpadu 

 
Vytříděné odpady je nutné zlikvidovat prostřednictvím označených kontejnerů 
určených k tomuto účelu. 
V areálu nejsou k dispozici žádné nádoby pro likvidaci nebezpečného odpadu. 
Nebezpečný odpad a škodlivé látky nesmí být odloženy a zlikvidovány v areálu.  
Výlevka pro fekálie je k dispozici v sanitárním traktu. 
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§ 8 Provoz motorových vozidel, parkování a místa pro přívěsy 
 
V oblasti přístavu platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích v aktuálně 
platném znění. 

 
Přístupné jsou dopravní cesty, parkoviště, správa přístavu a gastronomické areály. 
Vjezd (platí omezení rychlosti) na tyto plochy motorovým vozidlem je povolen jen 
majitelům kotvišť, vlastníkům a dalším oprávněným osobám. Je nutné dbát značení. 

 
Kotviště lodí a lávky nejsou veřejné a vstup na ně je povolen pouze oprávněným 
osobám. 

 
Motorová vozidla a přívěsy je možné zaparkovat pouze na určených a vyhrazených 
místech. Parkovací místa nesmějí být obsazena jinými předměty. 

 
§ 9 Provoz s plavidly 

 
V přístavním bazénu platí Saský plavební řád v aktuálně platném znění a další předpisy, 
které regulují lodní dopravu. 

 
Je nutné manévrovat s bezpečnou rychlostí. Je potřeba se vyvarovat vytváření vírů a 
vlnobití. 

 
Připlouvající vozidla mají přednost. Kormidelníci odplouvajících vozidel se musí 
přesvědčit, že jejich plavidla neomezují připlouvající plavidla při manévru. 

 
Zdržování se plavidel na vjezdu do přístavu je zakázán. Je potřeba se vyhnout 
zbytečnému křížení v přístavním bazénu a před vjezdem do přístavu. 

 
Skluzy je nutné udržovat volné. 

 
§ 10 Bezpečnost a pořádek 

 
V oblasti platnosti tohoto řádu přístavu se musí každý chovat tak, aby nebyl nikdo 
poškozen, ohrožen ani omezován či obtěžován ve větší míře, než je nevyhnutné. 
Vlastníci lodí/lodivodi jsou odpovědni za chování své posádky a hostů. 

 
Pověřená osoba/správce přístavu vykonává v areálu přístavu domovní právo podle § 2 
řádu přístavu. Jste povinni se bezpodmínečně řídit pokyny pověřené osoby/správce 
přístavu, které zajišťují pořádek a také plynulost a bezpečnost provozu. Osobám, které 
se neřídí pokyny správce přístavu a řádem, může být s okamžitou platností zakázán 
pobyt v přístavišti. V případě hrubého porušení platných právních předpisů nebo tomuto 
řádu přístaviště může být s okamžitou platností ukončen nájem kotviště a loď vykázána 
z přístavu. 

 
Uživatelé přístavu mají povinnost upevnit svoje lodě tak, aby nedošlo k jejich uvolnění, 
ani škodám nebo dopravním omezením. Je nutné použít lana z dostatečně silného 
materiálu. Části lodí nesmí vyčnívat přes lávku. 

 
Lodě je potřeba zabezpečit proti vloupání a nepovolenému použití. 
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Elektrické přípojky mezi loděmi a rozvaděčem na molu musí odpovídat platným 
technickým předpisům. Majitel lodi/lodivod ručí za to, aby nedošlo k nebezpečí požáru. 

 
V případě nehody nebo požáru musí být okamžitě a bezprostředně informován správce 
přístavu. 

 
Přístavní bazén, přístavní zařízení, mola, sanitární a jiná zařízení v oblasti přístavu a také 
oblasti, kde se likviduje odpad, je nutno udržovat v čistotě. 

 
Psi musí být v oblasti působnosti řádu vždy na vodítku a musí se chovat tak, aby nikoho 
neobtěžovali nebo aby nikomu nepřekáželi. 

 
§ 11 Zákazy 

 
Je zakázáno: 

 
− provádět na molu stavení úpravy, stavět překážky a připevňovat na ně 

cedule se jménem, 
− surfovat v oblasti přístavu a zdržovat se v přístavním bazénu s plavidly déle než 

je nutné k vplutí a odplutí, 
− vylévat pevné nebo tekuté škodlivé a cizí látky do vod přístavu, 
− umývat lodě, 
− tankovat na vodní ploše lodě s pomocným motorem, 
− rybařit, plavat, koupat se nebo se potápět v přístavním bazénu resp. u vjezdu do 

přístavu (výjimkou jsou plánované a provozovatelem schválené akce) 
 

§ 12 Poškození 
 
Poškození zařízení přístavu je nutné po zjištění ihned ohlásit pověřené osobě/správci 
přístavu. 

 
§ 13 Ručení a pojištění 

 
Všechna plavidla musejí mít dostatečné povinné ručení včetně za likvidaci vraku 
lodi/převzetí nákladů na vyproštění vraku lodi. Vlastník/lodivod potvrzuje svým 
přihlášením u pověřené osoby/správce přístavu, že má dostatečné pojištění plavidla a 
že se plavidlo nachází v plavby schopném a dopravně bezpečném stavu. 

 
Potopené plavidlo musí vlastník lodi na vlastní náklady nechat vyprostit. Provozovatel si 
vymezuje právo, provést potřebná opatření v rámci vykonání náhrady na náklady 
vlastníka lodi/lodivoda. 



5  

§ 14 další ustanovení k ručení 
 
Provozovatel přístavu dává k dispozici pouze kotviště. Nehlídá lodě a jejich příslušenství 
ani motorová vozidla a přívěsy zaparkované v areálu. Ručení za poškození nebo ztrátu 
lodí, vozidel, přívěsů nebo příslušenství je vyloučeno, pakliže nebylo zaviněno 
úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním provozovatele přístavu. 

 
Používání přístavu a k němu náležejících zařízení probíhá na vlastní nebezpečí. 
V areálu přístavu (včetně příjezdů) neprobíhá zimní údržba. 

 
Provozovatel přístavu nepřebírá žádné ručení, 

 
− pokud lodivodi plavidel a řidiči pozemních vozidel jednají v rozporu s tímto řádem, 

nebo včas nedbají pokynů správce přístavu nebo jiných dozorčích orgánů, 
− za škody, které byly způsobeny vloupáním, krádeží, vodou, změnou stavu vody, 

ohněm, výbuchem, špatným počasím, povodní a vyšší mocí, pokud se tyto škody 
nezakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností provozovatele 
přístavu, 

− za škody na majetku dlouhodobě kotvících a/nebo hostů. pokud je možné 
provozovateli přístavu vytknout jen nedbalé chování. 

− při jednoduchých nedbalostech ručí KWD jen, pokud došlo k škodám na životě, těle 
nebo zdraví (škody na osobách) 

 
§ 15 Oblast použití 

 
Přidělením kotviště nebo přistáním a setrváním v přístavu souhlasí majitel lodi a/nebo 
lodivod s ustanoveními tohoto řádu. 

 
Vstupem do přístaviště souhlasí veškeré třetí osoby s ustanoveními tohoto přístavního 
řádu. 

 
§ 16 Příslušný soud 

 
Místně příslušným soudem ve všech právních sporech s provozovatelem přístavu je 
Zhořelec. 

 
 

KommWohnen Dienste GmbH ve Zhořelci 07.12.2018 
vedení společnosti 

 
 
Příloha – Plán s oblastí platnosti řádu přístavu 


	§ 1 Provozovatel přístavu
	§ 2 Platnost
	§ 3 Kotviště
	§ 4 Poplatek za kotviště / další poplatky
	§ 5 Zásobování elektřinou
	§ 6 Používání sanitárních zařízení
	§ 7 Likvidace odpadu
	§ 8 Provoz motorových vozidel, parkování a místa pro přívěsy
	§ 9 Provoz s plavidly
	§ 10 Bezpečnost a pořádek
	§ 11 Zákazy
	§ 12 Poškození
	§ 13 Ručení a pojištění
	§ 14 další ustanovení k ručení
	§ 15 Oblast použití
	§ 16 Příslušný soud

