
PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY 

v Rokytnici nad Rokytnou 

 

1. 

Základní ustanovení 

- Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, 

návštěvníků a pracovníků sokolovny. 

- Sokolovna je vlastnictvím městyse Rokytnice nad Rokytnou 

- Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu. 

 

2. 

Popis činnosti 

Sokolovna slouží pro zájmovou činnost sportovních oddílů a organizovaných skupin, 

sportovní aktivitu veřejnosti, kulturní a jiné akce. 

 

3. 

Provozní pravidla a pravidla užívání prostor sokolovny 

- Za správu, čistotu a údržbu prostor odpovídá městys Rokytnice nad Rokytnou 

- Správce sokolovny je pověřen pro předávání a přebírání klíčů a plateb za užívání 

sokolovny.  

- Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny správce 

sokolovny. 

- Časové využívání prostor je dáno rezervačním systémem, který je zveřejněn 

správcem sokolovny na https://www.rokytnicenadrokytnou.cz/sokolovna/. Na této 

internetové stránce může zájemce využít formulář pro on-line rezervaci sokolovny, 

pro rezervaci je možno také využít i kontaktní údaje správce sokolovny (viz níže).  

- Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami: 

a) kulturní a společenské akce městyse  

b) zájmová činnost oddílů  

c) kulturní a společenské akce 

d) zájmová sportovní činnost občanů obce 

- Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem 

správce sokolovny ve spolupráci s úřadem městyse Rokytnice nad Rokytnou. 

- Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany a 

hygienické předpisy. V celé budově je zákaz kouření. 

- Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou 

věcí všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele 

a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou 

škodu jejich odpovědný zástupce (viz ceník). 

https://www.rokytnicenadrokytnou.cz/sokolovna/


- Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v 

sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele. 

- Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v 

odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za 

dobu užívání. 

- Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob. 

- Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil interiér a zařízení sokolovny. 

- Výše uvedená odpovědnost vzniká uživateli převzetím klíčů od sokolovny.  

- Uživatel je povinen využitý prostor před odevzdáním klíčů od sokolovny řádně uklidit 

(popřípadě úklid zaplatit - viz ceník). 

 

4. 

Pravidla používání hrací plochy v sokolovně 

- Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá osoba, která si prostory pronajala. 

- Vstup na hrací plochu sokolovny je možný pouze v čisté sálové obuvi se světlou 

podrážkou. 

- Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu sportovní plochy. 

- Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. 

- Do budovy a na sál je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně 

jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí. Výjimku může 

povolit pouze úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou.  

- Do budovy sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. 

 

5. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

Za provoz a za maximální využití prostor sokolovny a zařízení odpovídá úřad městyse 

Rokytnice nad Rokytnou. 

Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto 

řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření. 

- Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny. 

- Uživatelé, se kterými má obec uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci 

smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich 

činnosti v sokolovně. 

- Při užívání prostor sokolovny platí veškeré zákonné předpisy související s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci, hygienickými nařízeními, požárními 

předpisy a dalšími obecně platnými právními předpisy. 

- Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny ceníkem, schváleným zastupitelstvem 

městyse Rokytnice nad Rokytnou, které bude vždy zveřejněno na obvyklých 

místech – úřední deska, internetové stránky a na nástěnce budovy sokolovny. 

 



Důležité kontakty: 

Rezervace sokolovny: https://www.rokytnicenadrokytnou.cz/sokolovna/ 

Správce sokolovny: Radek Šulc, tel. 725 656 660, e-mail: radek1.sulc@email.cz  

Úřad městyse: 568 882 635 

Policie ČR : 158, 112 

Záchranná zdravotní služba: 155, 112 

Hasičský záchranný sbor: 150, 112 

 

Provozní řád sokolovny byl schválen zastupitelstvem městyse Rokytnice nad 

Rokytnou usnesením č. 13/4/22 a nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 

  

 

 

 

       -------------------------------------------- 

                 Ing. Stanislav Štork  

                                     starosta městyse       
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