
Město Turnov

Nařízení města č. 12/2004
o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Turnov

Rada Města Turnov se na svém zasedání dne 10. 11. 2004 usnesla vydat na základě § 
4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánu ČR v oblasti cen, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tímto nařízením se stanoví maximální jízdné městské hromadné dopravy (MHD) ve 
městě Turnov a v dopravně připojené obci provozované ČSAD Semily, a.s. 
Jízdné městské hromadné dopravy v Turnově a dopravně připojené obci Ohrazenice je 
tvořeno cenami jednotlivého jízdného a jednotným jízdným pro držitele čipové karty 
na území města Turnov a obce Ohrazenice. 

Článek 2
Maximální ceny jízdného

Ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto: 
- základní jízdné (včetně přepravy psů) 7,- Kč 
- zlevněné jízdné (děti od 6-15 let) 3,50 Kč 
- základní jízdné pro držitele čipové karty 5,- Kč 

Článek 3
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:
- děti do 6 let 
- představitelé státní moci, některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí 
zvláštní právní předpis, 1)
- držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa, 2) 

Článek 4
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
Zrušuje se nařízení města Turnov č. 11/04, o tarifních podmínkách městské hromadné 
dopravy města Turnov, a to ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Ing. Milan Hejduk  Ing. Jaromír Pekař 
 starosta města místostarosta města 

1) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve 
znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 


