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obecně závazná vyhláška 
o nočním klidu 

 
Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 21. června 2022 usnesením, 
č. ZM_2022-129/3 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 7 
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 nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

 
Článek 2 

Doba nočního klidu 

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

 
Článek 3 

Stanovení výjimečných případů 
 

(1) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 00.00 do 06.00 hodin v době konání 

těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí: 

a)  1 noc z důvodu pořádání cyklistických závodů Enduro TT, 
b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic, 
c) 1 noc z důvodu pořádání Trutnovského Majálesu,  
d) 1 noc z důvodu pořádání slavnosti „Už ho nesou“,   
e) 1 noc z důvodu pořádání Trutnovských vinařských slavností,  
f) 4 noci z důvodu pořádání Cirk-UFF, 
g) 1 noc z důvodu pořádání PIVOFESTU, 
h) 1 noc z důvodu pořádání Závodů dračích lodí, 
i) 1 noc z důvodu pořádání Dolce festu,  
j) 2 noci z důvodu pořádání Garage párty. 
U akce uvedené pod písmenem a) se zkrácená doba nočního klidu vztahuje pouze na 
katastrální území Trutnov, Poříčí u Trutnova, Lhota u Trutnova a Bezděkov u Trutnova.  
U akcí uvedených pod písmeny d), e), f), g) a j) se zkrácená doba nočního klidu vztahuje pouze 
na katastrální území Trutnov. 

                                           
1  § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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U akcí uvedených pod písmeny h) a i) se zkrácená doba nočního klidu vztahuje pouze na 
rekreační oblast Dolce v části města Oblanov, vyznačenou v mapě, která je přílohou č. 1 této 
obecně závazné vyhlášky. 

 
(2) Doba nočního klidu se u tradiční veřejně přístupné akce festival Pod Parou konané po dobu  

3 nocí v období letních prázdnin vymezuje dobou kratší takto: 
a) v noci ze čtvrtka na pátek od 01:30 do 06:00 hodin, 
b) v noci z pátku na sobotu od 01:30 do 06.00 hodin, 
c) v noci ze soboty na neděli od 02:00 do 06.00 hodin. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál přírodního kulturního střediska na 
Bojišti a katastrální území Bojiště u Trutnova. 

 
(3) Doba nočního klidu se u tradiční veřejně přístupné akce Obscene Extreme festival konané po 

dobu 5 nocí v měsíci červenci vymezuje dobou kratší takto:  
a) v noci ze středy na čtvrtek od 02.00 do 06.00 hodin, 
b) v noci ze čtvrtka na pátek od 03.00 do 06.00 hodin, 
c) v noci z pátku na sobotu od 03.00 do 06.00 hodin, 
d) v noci ze soboty na neděli od 03.00 do 06.00 hodin, 
e) v noci z neděle na pondělí od 00.00 do 06.00 hodin. 

Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál přírodního kulturního střediska na 
Bojišti a katastrální území Bojiště u Trutnova. 
 

(4) Doba nočního klidu se u tradiční veřejně přístupné akce Artu Kus Festival konané po dobu  
4 nocí v měsíci srpnu vymezuje dobou kratší takto: 

a) v noci ze čtvrtka na pátek od 03.00 do 06.00 hodin, 
b) v noci z pátku na sobotu od 03.00 do 06.00 hodin, 
c) v noci ze soboty na neděli od 03.00 do 06.00 hodin, 
d) v noci z neděle na pondělí od 00.00 do 06.00 hodin. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál přírodního kulturního střediska na 
Bojišti a katastrální území Bojiště u Trutnova. 

 
(5) Doba nočního klidu se u tradiční veřejně přístupné akce Rýbrcoul duch hor konané po dobu  

1 noci v měsíci říjnu vymezuje dobou kratší v noci ze soboty na neděli od 02.00 do 06.00 hodin. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na katastrální území Trutnov. 

 
 (6) Doba nočního klidu se vymezuje od 23.00 do 6.00 hodin v následujících případech: 

a) v průběhu července a srpna v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli; 

b) v noci ze 4. na 5. července a v noci z 5. na 6. července, 

c) v noci z 27. června na 28. června, připadne-li 27. červen na pátek, 

d) v noci z 28. června na 29. června, připadne-li 28. červen na pátek nebo sobotu, 

e) v noci z 29. června na 30. června, připadne-li 29. červen na pátek nebo sobotu, 

f) v noci z 30. června na 1. července, připadne-li 30. červen na pátek nebo sobotu, 

g) v noci z 1. září na 2. září, připadne-li 1. září na pátek nebo sobotu, 

h) v noci z 2. září na 3. září, připadne-li 2. září na sobotu, 

i) 4 noci k promítání letního kina na Bojišti z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli 

v průběhu měsíců květen a červen. Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál 

přírodního kulturního střediska na Bojišti. 

(7) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav 
příchodu nového roku. 

(8) Nebude-li z důvodů uvedených v odstavcích 1 až 6 vymezena doba nočního klidu kratší, 
vymezuje se z důvodu pořádání akce Hudební léto na Dolcích doba nočního klidu od 00.00 do 
06.00 hodin maximálně po dobu 8 nocí v měsíci červenci a srpnu v noci ze soboty na neděli. 
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na rekreační oblast Dolce v části města Oblanov, 
vyznačenou v mapě, která je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 



 

 (9) Připadnou-li na jednu noc různé doby nočního klidu dle odstavců 1 až 6, platí na tuto noc vždy 
nejkratší doba nočního klidu. 

(10) Informace o konkrétním termínu akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), c) až j), odst. 2, 3, 4, 5, 
6 písm. i) a odst. 8 této obecné závazné vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Trutnov 
na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. Městský úřad Trutnov vyhotoví pro 
příslušný kalendářní rok přehled termínů uvedených akcí, který bude průběžně aktualizován. 
Přehled bude umístěn na internetových stránkách města Trutnova. 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu, ze dne 29. dubna 2019. 

 
Článek 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 24.06.2022. 
 
 
 
 
 L. S.  
 
 
       Ing. arch. Michal Rosa v. r.         Mgr. Tomáš Hendrych v. r. 

       starosta        místostarosta  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – zákres do mapy 

 

 
 

 


