
MĚSTO TURNOV 

Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 3/2020 o nočním klidu 
 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 25. 6. 2020 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 s přihlédnutím k ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 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.  

 

Článek 2 

Doba nočního klidu 

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

 
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: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku z důvodu konání oslav konce roku,   

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku z důvodu konání pálení čarodějnic.  

(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 06:00 hodin v prostoru na Lukách č.p. 669, p.p.č. 2776/1 

v noci ze 31. 7. 2020 na 1. 8. 2020 a ze dne 1. 8. 2020 na 2. 8. 2020 z důvodu konání akce „Malý letní 

pivní festival s hudbou“. 

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

a) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p.p.č. 101/1 v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020 z důvodu 

konání akce „Visací zámek, koncert v areálu pivovaru“, 

b) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p.p.č. 101/1 v noci ze 7. 8. 2020 na 8. 8. 2020 z důvodu 

konání akce „Chinaski, koncert v areálu pivovaru“,  

c) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p.p.č. 101/1 v noci z 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 z důvodu 

konání akce „Harlej, koncert v areálu pivovaru“, 

d) v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p.p.č. 101/1 v noci z 19. 9. 2020 na 20. 9. 2020 z důvodu 

konání akce „23. slavnosti piva Rohozec“. 

(4) Doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00 hodin: 

a) v prostoru letního kina v ulici Skálova, p.p.č. 623/9, 662/2 ve dnech promítání filmů v letním kině 

v období měsíců červenec a srpen v roce 2020, 

b) v prostoru na Lukách č. p. 669, p.p.č. 2781/7, 2781/4, 2776/1 v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020 

z důvodu konání akce „1. ročník – Slavnosti Turnovského piva“, 

c) v prostoru Koňský trh čp. 201 v noci z 31. 7. 2020 na 1. 8. 2020 z důvodu konání akce „Plážová 

party“. 

(5) Doba nočního klidu se vymezuje dobou od 02:00 do 06:00 hodin: 

a)  v prostoru v areálu pivovaru Rohozec, p.p.č. 101/1 v noci z 14. 8. 2020 na 15. 8. 2020 z důvodu 

konání akce „Rohozecké prázdniny“, 

b) v areálu kempu Dolánky, p.p.č. 469/1, v noci z 18. 7. 2020 na 19. 7. 2020 z důvodu konání akce 

„Hudební festival Dolánky 2020“, 

c) v Dolánkách na volejbalovém hřišti, p.p.č. 764/22, v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020 z důvodu 

konání akce „Summer Pirate Party“, 

d) na náměstí Českého ráje, v noci z 19. 9. 2020 na 20. 9. 2020 z důvodu konání akce „Loučení 

s létem“, 



e)  v areálu Maškovy zahrady – u zimního stadionu, p.p.č. 1818/105, 1818/100, 1818/106, 1818/102, 

1818/104, 1818/99, 1818/101 v noci z 19. 9. 2020 na 20. 9. 2020 z důvodu konání akce „Yellow 

Hockey Games“. 

(6) 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 ze 7. 8. 2020 na 8. 8. 2020 a v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020 z důvodu 

konání akce „Filmový víkend“. 

(7) Informace o konkrétním termínu konání jednotlivých akcí uvedených v odst. 4 písm. a) tohoto článku 

bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce a na webových stránkách města minimálně 10 dnů 

před datem konání. 

 

Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Turnova č. 2/2020 o nočním klidu, ze dne 30. 4. 2020. 

 

Článek 5 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.  

Sejmuto z úřední desky dne: 


