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zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
 
Projednáno v:        
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Zdůvodnění a vysvětlení:  
  
Na základě četných stížností ze strany veřejnosti na negativní jevy spojené s provozem 
některým restaurací a barů v centru města se předkládá zastupitelstvu města k seznámení 
a posouzení materiál popisující možnost regulace hostinské činnosti na území města Turnov. 
Tato problematika již byla projednávána radou města v uplynulém volebním období, 
zvažována byla varianta omezení provozní doby od 6:00 hod. do 24:00 hod., která nenašla 
potřebnou podporu. Dále byla prověřena varianta rozšíření zákazu konzumace alkoholu 
na veřejných prostranstvích i o další místa v centru města, u které se ukázalo, že záměr omezit 
rušení nočního klidu vlivem pokročilé otevírací doby restaurací a barů v centru města by tato 
obecně závazná vyhláška nedokázala naplnit. Vzhledem k tomu, že problémy i nadále 
přetrvávají, byl tento návrh předložen k projednání a posouzení radě města, která tuto 
záležitost projednala dne 11. ledna 2023 a nepřijala v této věci ani nesouhlasné ani souhlasné 
stanovisko. 
 
 
Město je v rámci ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích oprávněno regulovat 
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky provozní dobu pohostinských (hostinských) zařízení 
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Jestliže v konkrétním případě 
dojde k omezení provozní doby hostinských zařízení, chrání se tím nejen veřejný zájem, ale 
současně i právo na pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva na ochranu soukromého 
a rodinného života v širším slova smyslu. Problematikou se opakovaně zabýval rovněž Ústavní 
soud, který konstatoval, že v případě práva na podnikání se nejedná o právo neomezené a je 
třeba jej vždy poměřovat s jinými právy a oprávněnými zájmy druhých osob, stejně jako s 
ochranou veřejného zájmu. V případě, že by se město rozhodlo regulovat obecně závaznou 
vyhláškou provozní dobu hostinských zařízení na vybraných místech ve městě, je třeba před 



vydáním obecně závazné vyhlášky posoudit vhodnost a rozumnost takové regulace, a to 
zejména s ohledem na princip proporcionality, tj. zda míra takového omezení je přiměřená 
konkrétním podmínkám, je v souladu s principem nediskriminace provozovatelů a zákonem o 
ochraně hospodářské soutěže. 
 
Pokud by se zastupitelstvo města rozhodlo regulaci zavést, pak určení míst, která by regulaci 
podléhala, by se mělo odvíjet od místních podmínek a konkrétních poznatků, tak, aby byl 
zachován princip proporcionality, tedy aby stanovené omezení bylo přiměřené sledovaným 
zájmům. Zároveň s tím, je nutné sledovat princip nediskriminace, tedy aby právní úprava byla 
dostatečně obecná a tedy dopadala na všechny obdobné případy obdobně. 
 
VARIANTA 1 – regulace na celém území města 
 

 neproblematické z hlediska případné diskriminace, 

 problematické z hlediska dodržení principu proporcionality, neboť nelze předpokládat, že 
provoz hostinských zařízení v nočních hodinách na celém území města ohrožuje veřejný 
pořádek stejně závažně, tedy tak, aby bylo opodstatněno zavedení plošného omezení. 

 
VARIANTA 2  - městská památková zóna - preferovaná varianta (na stejném území je např. 
regulováno rovněž provozování hazardu) 
 

 neproblematické z hlediska diskriminace i principu proporcionality, neboť zvláštní povaha 
území městské památkové zóny dává opodstatnění zavedení takového opatření, opatření 
je tak zacíleno jen na nejproblematičtější území. 

 jeden problematický aspekt je uveden ve zprávě PČR, která byla městu zaslána při 
předchozím projednání této regulace v červnu 2022 „Nabízí se ale na mysli logický 
následek, kterým bude přemístění takových hostů po ukončení provozu do těch zařízení 
mimo centrum, kde mít otevřeno budou, a tím zvýšení koncentrace hostů v takových 
zařízeních, což zákonitě zvyšuje riziko nežádoucích událostí, zatímco v opačném případě 
jsou zákazníci rozděleni rovnoměrněji do více provozoven a nedochází k jejich kumulaci na 
jednom místě.“ 

 
Městská památková zóna Turnov byla stanovena vyhláškou Východočeského krajského 
národního výboru ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a 
obcích Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990. Území městské památkové zóny se 
vyznačuje kompaktní, historickou zástavbou s velkým podílem architektonicky hodnotných 
staveb, jde o homogenní území zón bez výrazných novodobých stavebních rušivých zásahů, 
která se vyznačují zejména dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních 
objemech a tvarech, včetně tvarů střech a podílu vegetační složky. V zájmu zachování svých 
hodnot tato území vyžadují poměrně přísnou a důslednou ochranu.  
 
Negativní dopady spojené s provozováním hostinské činnosti v pozdních nočních hodinách 
jsou tak v této části území města výrazně citelnější, zejména se jedná o: 
 

 rušení nočního klidu návštěvníky hostinských zařízení, zejm. v souvislosti s kouřením před 
provozovnou - dopad na okolí je citelnější s ohledem na malé odstupové vzdálenosti 
provozoven od objektů určených k trvalému bydlení 



 znečišťování veřejného prostranství – odhazování nedopalků, rozbité sklo apod. 

 znečišťování okolních nemovitostí a zaparkovaných automobilů (močení apod.) 
 
Provozovny nacházející se na území městské památkové zóny: 
 
ulice Sobotecká 
Restaurace Life food – nemá otevřeno v nočních hodinách 
Pizza & Burger Cool Turnov – otevřeno max. do 22:00 hod. (pátek a sobota) 
stánek Kebab na parkovišti 
 
ulice Markova  
restaurace U Meha – otevřeno max do 24:00 hod. (pátek a sobota) 
Kavárna KUS (Střelnice) - standardně otevřeno do 20:00 hod. 
 
ulice Skálova 
Bistro Kafe Kytka - otevřeno max. do 22:00 hod. 
PUKU bistro - otevřeno max. do 22:30 hod. (pátek a sobota) 
 
ulice Tázlerova 
Barrel bar – otevřeno do 02:00 hod., v pátek a sobotu do 04:00 hod. 
 
ulice Jiráskova 
Panorama café - otevřeno max. do 22:00 hod.  
Bar Chance - otevřeno max. do 20:00 hod. 
Turn Off Club - otevřeno do 02:00 (pátek a sobota) 
 
ulice Hluboká 
Restaurace U Prince - otevřeno max. do 23:00 hod. (pátek a sobota) 
Restaurace Belgický dvůr - nemá otevřeno v nočních hodinách 
restaurace  NHU Ý – otevřeno max. do 22:00 hod. (pátek a sobota) 
Cukrárna U Janatů - nemá otevřeno v nočních hodinách 
U Bati - nemá otevřeno v nočních hodinách 
 
ulice Palackého 
Ovocný bar - nemá otevřeno v nočních hodinách 
Kebab House Turnov - otevřeno do 24:00 hod., v pátek a sobotu do 04:00 hod. 
BARneBAR - otevřeno do 02:00 hod. 
  
VARIANTA 3  - vybrané lokality dle faktický problémů a zkušeností 
 

 neproblematické z hlediska proporcionality, bylo by nutné zaměřit se pouze na lokality, 
kde se problémy vyskytují, 

 problematické z hlediska diskriminace, neboť by v regulaci mohl být spatřován nástroj 
proti konkrétním provozovatelům 

 
 



Pokud by zastupitelstvo města podpořilo tento způsob regulace, je potřeba vybrat variantu 
regulace, kdy se jako nejvhodnější z hlediska principu proporcionality a nediskriminace  jeví 
regulace na území městské památkové zóny, a dále by bylo nutné stanovit  a 
zavírací  a otevírací hodiny, kde se navrhuje provozní doba od 06:00 hod. do 24:00 hod. 
 
V případě, že zastupitelstvo města vyjádří souhlas  se zavedením regulace provozní doby 
hostinských zařízení na území městské památkové zóny, bude následovat jednání 
s provozovateli, zda není možné dojít k dohodě o zavedení jiných opatření na ochranu 
veřejného pořádku, která by zamezila negativním jevům v okolí jejich provozoven a dle 
výsledku jednání bude případně na zasedání zastupitelstva města předložen návrh obecně 
závazné vyhlášky zavádějící regulace dle parametrů, na kterých se zastupitelstvo shodne. 
 
 
Navrhované usnesení ZM: 
 
ZM souhlasí 
se zavedením regulace provozní doby hostinských zařízení na území městské památkové 
zóny se stanovením zahájení provozní doby nejdříve v 06:00 hod. a ukončení provozní doby 
nejpozději v 24:00 hod, pokud nedojde k dohodě s provozovateli o zavedení jiných opatření 
na ochranu veřejného pořádku. 
 


