
MĚSTO TURNOV 
Zastupitelstvo města Turnov 

 
Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 2/2022, o nočním klidu 

 
Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 28.04.2022 usnesením ZM č. 78/2022 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých 
přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Článek 1 
Předmět 

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon o některých přestupcích.  
 

Článek 2 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny1. 

 
Článek 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
 

(1) Doba nočního klidu se na celém území města vymezuje dobou od 03:00 do 06:00 hodin v noci 
z 31. prosince na 1. ledna každého roku z důvodu konání oslav konce roku.   

(2) Doba nočního klidu se na celém území města vymezuje dobou od 00:00 do 06:00 hodin v noci 
z 30. dubna na 1. května každého roku z důvodu konání pálení čarodějnic.  

 
(3) Doba nočního klidu se vymezuje dobou od 00:00 do 06:00 hodin v prostoru louky přilehlé k areálu 

Turnovského pivovaru na Lukách v části p. p. č. 2781/7, 2781/4 v noci z 6. 8. 2022 na 7. 8. 2022 z 
důvodu konání akce Jizera Groove Picnic. 

 
(4) Doba nočního klidu se vymezuje dobou od 00:30 do 06:00 hodin: 

a) v prostoru areálu Turnovského pivovaru na Lukách č. p. 669, p. p. č. 2776/1, a v části p. p. č. 
2781/7, 2781/4 v noci z 18. 6. 2022 na 19. 6. 2022 z důvodu konání akce Malý letní pivní festival 
s hudbou,  

b) v areálu Zrcadlová Koza, Loužek č. p. 7, p. p. č. st 90, p. p. č. 501 a 502/2, v noci z 10. 6. 2022 
na 11. 6. 2022 a v noci z 11. 6. 2022 na 12. 6. 2022 z důvodu konání akce KOZAFEST 2022, 

c) v prostoru letního kina v ulici Skálova, p. p. č. 623/9, 662/2 ve dnech provozu letního kina 
v období od 17. 6. 2022 do 31. 8. 2022, a to vždy v noci ze dne konání akce na den následující, 

d) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p. p. č. 101/1 v noci z 5. 7. 2022 na 6. 7. 2022 z důvodu 
konání akce HARLEJ s předkapelou, 

e) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p. p. č. 101/1 v noci z 8. 7. 2022 na 9. 7. 2022 z důvodu 
konání akce QUEENIE,  

                                                 
1 Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona některých přestupcích platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 
dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. 
 



f) v prostoru areálu SDH Turnov a přilehlého prostranství na Lukách, p. p. č. 2758/17, 2758/64, 
2758/66 v noci z 9. 7. 2022 na 10. 7. 2022 z důvodu konání akce TURN-OFF ROCK FEST OPEN 
AIR 2022, 

g) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p. p. č. 101/1 v noci z 6. 8. 2022 na 7. 8. 2022 z důvodu 
konání akce TURNOVSKÉ HUDEBNÍ DRAHOKAMY, 

h) v prostoru areálu Turnovského pivovaru na Lukách č. p. 669, p. p. č. 2776/1, a v části p. p. č. 
2781/7, 2781/4 v noci z 27. 8. 2022 na 28. 8. 2022 z důvodu konání akce 3. ročník – Slavnosti 
Turnovského piva,  

i) v areálu Maškovy zahrady – skatepark, p. p. č. 1818/89 a 1818/97 v noci ze 4. 6. 2022 na 5. 6. 
2022 z důvodu konání akce Paradise skate contest, 

j) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p. p. č. 101/1 v noci z 18. 6. 2022 na 19. 6. 2022 z důvodu 
konání akce 23. Slavnosti piva Rohozec a půlnoční ohňostroj, 

k) na náměstí B. J. Horáčka v noci z 24. 6. 2022 na 25. 6. 2022 z důvodu konání akce FUNKIN´ 
TURNOV, 

l) v areálu kempu Dolánky, p. p. č. 469/1, v noci z 23. 7. 2022 na 24. 7. 2022 z důvodu konání akce 
Hudební festival Dolánky 2022, 

m) v Dolánkách na volejbalovém hřišti, p. p. č. 764/22, v noci z 13. 8. 2022 na 14. 8. 2022 z důvodu 
konání akce SUMMER PIRATES PARTY. 

 
(5) Doba nočního klidu se vymezuje od 05:00 do 06:00 hodin v prostoru letního kina v ulici Skálova, 

p. p. č. 623/9, 662/2, a to v noci z 5. 8. 2022 na 6. 8. 2022 a v noci z 6. 8. 2022 na 7. 8. 2022 
z důvodu konání akce Filmový víkend. 
 

(6) Informace o konkrétním termínu konání jednotlivých akcí uvedených v odst. 4 písm. c) tohoto 
článku bude zveřejněna městským úřadem na webových stránkách města minimálně 5 dnů před 
datem konání. 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 2/2021, o nočním klidu, ze dne 29. 4. 2021. 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
 
 
 
Ing. Tomáš Hocke, starosta 
 
 
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka 

  
  

 


