
PROVOZNÍ   ŘÁD   SOKOLOVNY  
VE  ZBOŘENÉM  KOSTELCI 

  

I. 
Základní ustanovení 

1) Sokolovna ve Zbořeném Kostelci je sportovním, víceúčelovým zařízením Města Týnec 
nad Sázavou a správou tohoto zařízení byl pověřen správce Miloš Kliment. 

2) Ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro všechny uživatele sokolovny.  

3) Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu pro dané uživatele.  

II. 
Využití 

1) Sokolovna slouží zejména pro zájmovou tělovýchovu, pravidelné tréninky 
tělovýchovných jednot, zájmových organizací, klubů a skupin (dále jen „uživatelé“). 

2) Sokolovna umožňuje pořádání tréninků, turnajů, mistrovských zápasů a  soutěží. 

III. 
Prostory 

1)     Komplex sokolovny tvoří: 

a) hrací a cvičební plocha 
b)  hráčské šatny se sprchami 
c) divácká tribuna - uzavřena 
d) WC 
e) technologické zázemí 
f) skladové prostory, nářaďovna 
g) kancelář a sídlo TJ JAWA Zbořený Kostelec 
h) knihovna - společenská místnost 
i) byt správce 
j) bufet - uzavřen 
k) venkovní plochy (komunikace, parkoviště) 

 
2)  Technická dokumentace budovy je uložena na MěÚ Týnec nad Sázavou. 

IV. 
Časové využívání prostor – provozní doba 

1) Časové využívání prostor sokolovny je pevně stanoveno platným rozvrhem hodin. 

2) Sokolovna je v provozu ve všední dny, v sobotu, neděli i o svátcích a každé přerušení 
provozu bude vyvěšeno na viditelném místě. 

3) Výjimku z provozní doby povoluje rada Města Týnec nad Sázavou nebo jí pověřený 
pracovník.  

4) Bufet je v současnosti trvale uzavřen 



5) Tvorba rozvrhu sportovní plochy sokolovny se řídí následujícími pravidly: 

a) prioritně jsou zajišťovány tréninky a zápasy TJ JAWA Zbořený Kostelec. 

b) následují akce zajišťované dlouhodobými smlouvami mezi Městem Týnec nad 
Sázavou a sportovními organizacemi, které mají sídlo v Týnci nad Sázavou 

c) ostatní zájmová sportovní činnost veřejnosti a organizací z jiných lokalit 

d) volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které musí být garantovány 
jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které jsou uzavírány mezi Městem 
Týnec nad Sázavou a případnými uživateli.  

 V. 
Vstupy 

1) Vstup do vnitřních prostor sokolovny je povolen pouze uživatelům, kteří využívají 
sportovní plochu nebo další pronajaté prostory.  

2) Diváci nemají vzhledem k současnému technickému stavu sokolovny povolen přístup 
na diváckou tribunu. Případní diváci v omezeném množství se mohou zdržovat pouze 
v prostoru hrací plochy a jedině za předpokladu dodržení stejných pravidel o čistotě a 
pořádku, která platí pro uživatele.  

3) Za chování diváků je plně zodpovědný uživatel, při jehož hodinách jsou diváci 
přítomni. 

4) Vstup do provozních částí budovy má pouze správce a členové vedení TJ JAWA 
Zbořený Kostelec, která má v 1.patře budovy své sídlo a pověření zástupci města.. 

VI. 
Pravidla užívání prostor 

1) V celém komplexu sokolovny je přísný zákaz kouření. 

2) Uživatelé sportovních plochy nebo dalších pronajatých prostor odpovídají za 
dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných 
sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy. 

3) Uživatelé odpovídají za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou 
věcí všech osob, které jsou v prostorách sokolovny přítomny v souvislosti s činností 
jednotlivých uživatelů. 

4)  Uživatelé odpovídají za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou 
přítomny v sokolovně v souvislosti s činností jednotlivých uživatelů. 

5) Uživatelé jsou povinni předat užívané prostory a zařízení sokolovny v odpovídajícím 
stavu, ve kterém je převzali, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. 

 

 

 

 

 

 



VII. 
Pravidla používání hrací plochy  

1) Hrací plochu tělocvičny mohou uživatelé využívat ke sportovní činnosti jen na 
základě platné smlouvy o podnájmu nebo zaplacení jednorázového poplatku u 
správce. 

2)  Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá trenér nebo vedoucí oddílu či skupiny. 
Bez jeho přítomnosti není možno začít s tréninkem. 

3) Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Trenér nebo vedoucí oddílu 
či skupiny je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a 
je povinen vykázat příslušné osoby z hrací plochy. 

4) Správce nebo pověřený pracovník MěÚ Týnec nad Sázavou mohou provést kontrolu 
výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním příslušné osoby ze 
sokolovny, případně zrušením akce. 

5) Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku 
odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí. 

6) Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích 
na střídačkách. Trenéři či vedoucí oddílu odpovídají za provedení okamžitého úklidu i 
při rozlití minimálního množství tekutin na hrací plochu.  

7) Bez souhlasu pověřeného pracovníka MěÚ Týnec nad Sázavou nelze přeznačovat 
nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch („lajnování“), lepit značky 
apod. 

8) S technickým vybavením na hrací ploše (osvětlení, topení apod.) může manipulovat 
pouze správce. 

9) Za znečištění povrchu hrací plochy nevhodnou obuví je uživatel povinen zaplatit 
přirážku 3.000,- Kč.  

VIII. 
Užívání tribuny 

1) Vzhledem k současnému technickému stavu sokolovny není povolen přístup na 
diváckou tribunu.   

IX. 
Užívání kanceláře 

1) Užívání kanceláře v 1.patře je smluvně ošetřeno s TJ JAWA Zbořený Kostelec 

X. 
Užívání šaten  

1) Odpovědná osoba (trenér nebo vedoucí oddílu či skupiny) převezme od správce klíč 
od šatny a při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení těchto prostor není 
poškozeno. V případě zjištěného poškození toto ihned hlásí správci.  

2) Správce má právo zaznamenat si jméno odpovědné osoby, případně požádat 
o předložení průkazu totožnosti.  



3) Za řádné uzamčení šaten a za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo 
ztrátou věcí všech osob, které byly v prostorách šaten umístěny a souvisely s činností 
uživatelů nesou odpovědnost příslušní uživatelé. 

XI. 
Sportovní náčiní 

1) Majitelem stolů na stolní tenis je Klub stolního tenisu Týnec nad Sázavou a majitelem 
ostatního sportovního náčiní je TJ JAWA Zbořený Kostelec. Oba oddíly odpovídají 
za bezpečnost a funkčnost sportovního náčiní, dále za jejich čistotu a ochranu třecích 
ploch, které by při manipulaci mohly poškodit hrací plochu tělocvičny. 

2) Uživatelé odpovídají za bezpečné a správné používání sportovního náčiní. 

XII. 
Všeobecná ustanovení 

1) Za provoz sokolovny odpovídá správce. Správce nebo pověřený pracovník MěÚ 
Týnec nad Sázavou má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou 
v tomto řádu uvedena a v rámci svých kompetencí z nich vyvozovat příslušná 
opatření. 

2)  Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny ve Zbořeném 
Kostelci. 

3) Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor sokolovny Město Týnec nad Sázavou 
uzavřený smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická 
ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v prostorách sokolovny 

4) Při užívání prostor sokolovny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy. 

5) Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování 
autorského zákona. 

6) Ceny pronájmů jednotlivým subjektům se řídí platným pokynem Rady Města Týnec 
nad Sázavou o pronájmu prostor v majetku města pro sportovní a zájmové aktivity. 
Jsou vyčísleny v příslušných podnájemních smlouvách. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

Tento provozní řád sokolovny ve Zbořeném Kostelci nabývá platnosti a účinnosti dnem 
vydání. 

  

 

V Týnci nad Sázavou  dne  Zdeněk Březina v.r.  

  starosta města 


