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Přijetím zákona č. 267/2015 Sb. došlo ke změně definice hluku, kdy za hluk se již nepovažuje zejména
zvuk způsobený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v
budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru.
Takové projevy hluku již neřeší Krajská hygienická stanice a v případě, že k těmto projevům bude
docházet v nočních hodinách, bude tyto projevy řešit městský úřad v rámci projednávání přestupku
rušení nočního klidu. V důsledku změny přestupkové úpravy od 01.07.2017 se již nebude jednat pouze
o přestupek fyzických osob, ale i právnických a podnikajících fyzických osob.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny ranní. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována.
Na výzvu města k podání návrhů na vymezení akcí, u kterých by měla být omezena doba nočního klidu,
bylo podáno 12 návrhů na 23 akcí. Dále byla podána jedna připomínka s žádostí o zamítnutí výjimky
z povinnosti dodržovat noční klid pro rekreační areál Dolce.
Z těchto návrhů nebyly tři zařazeny do návrhu obecně závazné vyhlášky, neboť by se měly konat
v uzavřených prostorech a lze tak u nich předpokládat jen minimální narušení nočního klidu. Jedná se
o tyto akce:
- 1. společenský ples Trutnovského spolku Do tance! (28.01.2017), ples konaný v Národním domě
- Velká cena Trutnova v Curlingu (11.03.2017), tradiční turnaj v curlingu se zahraniční účastí,
reprodukovaná nebo živá hudba v Pivním baru U Truta

- Country bál se Star Westem (25.03. a 26.03. 2017), bál konaný v Národním domě.
S předloženým návrhem vyslovila souhlas Kulturní komise s tím, že doporučila zahrnout do seznamu,
pro který je vymezena doba nočního klidu od 00:00 do 06:00 hodin, akce konané v areálu
- Dolce u Trutnova (pořadatel Josef Pokorný)
- akci Obrok17 konanou v PKS Bojiště (pořadatel Junák – český skaut, z. s.)
Do návrhu vyhlášky nebyly výslovně zahrnuty akce Trutnovského hudebního léta a triatlonové závody
a sportovně kulturní akce pro veřejnost pořádané v Dolcích. Důvodem je to, že tyto akce se většinou
konají v pátek či sobotu v období letních prázdnin a tato doba je samostatně řešena v návrhu obecně
závazné vyhlášky. Na základě doporučení komise a po projednání s pořadatelem Josefem Pokorným
byly do seznamu akcí, pro které je vymezena doba nočního klidu od 00:00 do 06:00 hodin, zahrnuty
akce Dolce fest a Závody dračích lodí. Pan Josef Pokorný s takovým rozdělením jím navržených akcí
souhlasil.
Mezi tyto akce pak byly zařazeny hudební festivaly pořádané tradičně na Bojišti, k nimž návrhy nebyly
přímo podány.
Po termínu byl doručen návrh na zařazení Obrok17 – celorepublikové setkání skautů a skautek starších
patnácti let, které by se mělo konat v termínu 07.06. – 11.06. 2017. Přes doporučení Kulturní komise
oddělení právní nedoporučuje zařazení této akce do návrhu vyhlášky, neboť neodpovídá podmínkám,
které vymezil Ústavní soud – nejedná se o akci zaměřenou na udržení místních tradic, na území města
Trutnova se již nebude opakovat a není na ni zajištěn přístup široké veřejnosti.
Navrhuje se také omezit dobu nočního klidu v průběhu letních prázdnin z pátka na sobotu a ze soboty
na neděli a v noci ze 4. na 5. července a v noci z 5. na 6. července na dobu od 23:00 do 06:00 hod.
Jedná se tedy o dny, po nichž následuje den volna. Doba letních prázdnin je dobou dovolených i většího
slunečního svitu. Tuto dobu lidé více tráví grilováním, setkáními s rodinnou, přáteli či sousedy na
veřejných prostranstvích (v přírodě) i na předzahrádkách restaurací či jinde, přičemž lidé zpravidla
ponechávají své oslavy svátků, narozenin a jiných rodinných slavností, které nastaly během týdne, na
pátek a sobotu. Sice se nejedná o akce nějak centrálně plánované a koordinované, ale pořádají se
hromadně, současně na více místech na základě spontánní iniciativy obyvatel města. Tyto spontánní
iniciativy přispívají k posílení vazeb ve společnosti a svým každoročním opakováním se staly tradicí. A
výjimečnost jim dodává i to, že se pravidelně konají o víkendech v období letních prázdnin. Nejedná se
o ojedinělou nahodilou akci rodinného charakteru, ale o větší množství jednotlivých drobných akcí
koncentrovaných do jednoho časového období, čímž nabývají významu společenských událostí.
V případě Trutnova je toto pak navíc umocněno tím, že město Trutnov patří mezi rekreační a turistické
oblasti. V této době se každý pátek konají akce v rámci Trutnovských hudebních slavností. Trutnovské
hudební léto, které pořádá město Trutnov a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas,
má v Trutnově dlouholetou tradici. Jedná se o koncerty nebo letní taneční párty v okolí a v garážích
UFFA. První ročník se konal již v roce 2006.
Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky (omezení doby nočního klidu se však navrhuje
pouze na pátek). Koncerty se konají vedle Uffa, vstup je zdarma. Trutnovské hudební léto probíhá celé
letní prázdniny. Akce, na které se představují především trutnovské kapely, je mezi občany velmi
oblíbená. Rozšiřuje nabídku kultury ve městě, dává příležitost místním kapelám se prezentovat,
podporuje kulturu ve městě, oživuje centrum města a je příjemným zpestřením letní sezóny.
Dále jsou o sobotách v Dolcích pořádány triatlonové závody a sportovně kulturní akce pro veřejnost, na
které navazují zábavní akce pro veřejnost. Kemp Dolce u Trutnova připravuje po celé léto týdenní
program, pro návštěvníky kempu i pro širokou veřejnost. Jeho součástí jsou během týdne akce pro děti
(např. lukostřelba, jízda na koních atd.) a sobotní akce, které jsou vyhrazeny pro posezení s živou
hudbou a různé sportovní či kulturní akce - turnaj v beachvolejbalu, tenisové turnaje, ukončení letní
sezóny v areálu Dolce a pod.
Součástí této nabídky jsou i vyhlášené triatlonové závody Krkonošman a závody pořádané oddílem
triatlonu při TJ Lokomotiva Trutnov. Na triatlon se sjíždějí závodníci z celé ČR. Součástí závodů je
vyhlášení výsledků ve večerních hodinách a kulturní program, jak pro závodníky a jejich doprovod, tak
pro širokou veřejnost a návštěvníky kempu.
Dále se navrhuje nevymezovat dobu nočního klidu při silvestrovské oslavě. Pro noc z 31.12. na 01.01.
tak nebude platit žádná doba nočního klidu.
Dále byla podána jedna připomínka proti konání a proti omezení doby nočního klidu u akcí v rekreačním
areálu v Dolcích. Připomínka je činěna z důvodu špatných zkušeností s porušováním nočního klidu
v rekreačním areálu Dolce.

Vymezení doby nočního klidu je u návrhu obecně závazné vyhlášky učiněno ve třech kategoriích:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna doba není vymezena
b) od 23:00 do 06:00 hodin v průběhu v průběhu letních prázdnin v noci z pátku na sobotu a v noci
ze soboty na neděli, dále v noci ze 4. na 5. července a v noci z 5. na 6. července
c) od 00:00 do 06:00 hodin v ostatních případech; jednotná doba je navržena z důvodu větší
předvídatelnosti pro veřejnost.
V roce 2017 by se tak mělo jednat o 40 nocí, u kterých je doba nočního klidu zkrácena, či není vymezena
vůbec. Celkově to představuje 72 hodin omezení doby nočního klidu, což z celkové doby nočního klidu
představuje jen 2,47 %. S ohledem na počet obyvatel města Trutnova a jeho rozlohu i jeho historii a
tradice je tento počet přiměřený.
V návrhu obecně závazné vyhlášky u akcí pod písmenem c) není omezena doba nočního klidu na část
území města Trutnova, ve které se uskuteční akce, ale omezení doby nočního klidu se vztahuje na celé
území města Trutnova. Bylo k tomu přistoupeno i z toho důvodu, že Trutnov se rozprostírá v údolí řeky
Úpy a přilehlých návrších, a proto se zvuk z jednotlivých akcí rozléhá i do větší části města.

