
MĚSTO TURNOV 
 

Nařízení města Turnov č. 3/2018, 
kterým se stanovují maximální ceny jízdného městské hromadné 

dopravy ve městě Turnov v rámci integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje (Tarif IDOL) 

 

 

Rada města Turnova se na svém zasedání dne 11. 7. 2018 usnesením č. 487/2018 

usnesla vydat na základě § 4 a) odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR 

v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s částí I. oddílem B položkou č. 3 

Výměru MF č. 01/2018 ze dne 28. 11. 2017 ve znění pozdějších předpisů (zejm. Výměru 

MF č. 02/2018), a za podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších změn a v souladu s § 11 odst. 1, § 102, 

odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 

nařízení. 

 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

1. Tímto nařízením se stanoví maximální cena jízdného městské hromadné dopravy (MHD) 

provozované dopravcem BusLine LK s. r. o. ve městě Turnov a v dopravně připojených 

obcích zařazených v Integrovaném dopravním systému Libereckého kraje (dále jen 

IDOL) do tarifní zóny Turnov.  

2. Jízdné městské hromadné dopravy v Turnově a v dopravně připojených obcích  

zařazených do tarifní zóny Turnov je tvořeno cenami jednotlivého jízdného a jednotným 

jízdným pro držitele čipové karty. 

 

Článek 2 

Maximální ceny jízdného a určené podmínky 

1. Maximální ceny podle tohoto nařízení platí pro jednozónové jízdní doklady pro tarifní 

zónu Turnov, a to pro všechny linky a spoje zahrnuté do IDOL dopravců zahrnutých do 

IDOL 

2. Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného 

právního předpisu.1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 



Článek 3 

Maximální ceny 

 

druh jízdného základní 18+ 
ZTP 

ZTP/P 

cestující 

 6 - 18 let 

žák, student 

18 - 26 let  
osoba 65+ 

jednotlivé 12 0 3 3 3 

sedmidenní 72 0 18 18 18 

třicetidenní 240 0 60 60 60 

devadesátidenní 600 0 150 150 150 

366denní  2000 0 500 500 500 

 

Článek 4 

Bezplatná přeprava 

Bezplatně se přepravují: 

a) děti do 6 let, 

b) držitelé průkazu  ZTP a  ZTP/P včetně průvodce nebo psa2.  

   

Článek 5 

Zlevněné jízdné, prokazování nároku na slevu 

1. Pro prokazování nároku na slevu platí podmínky uvedené v platném Výměru MF nebo 

v Tarifu IDOL. Průkazy ISIC jsou uznávány při nárokování studentské slevy na jízdné.  

2. Na linkách MHD se zlevněné (zvláštní) jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní 

nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky. 

 

Článek 6 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1.  Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018. 

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení města Turnov č. 1/2013     

o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Turnov. 

 

 

 

                  ……………………                          ……………… 

                   Ing. Tomáš Hocke                               Mgr. Petra Houšková 

                      starosta města                                           místostarostka města 

 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne:        Zveřejněno současně na el. úřední desce. 

                                                 
2 Zákon č.329/2001 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 


