MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. ………..
O NOČNÍM KLIDU

Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 02.05.2017 usnesením č.
…………… vydalo 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 na
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o 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 žádnou, než stanoví zákon.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1)
Článek 3
Stanovení výjimečných případů
(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 06:00 hodin, a to v době konání:
a) slavnosti Pálení čarodějnic v noci z 30. dubna na 1. května;
b) slavnosti Trutnovský Majáles; jedna noc;
c) slavnosti „Už ho nesou“; jedna noc;
d) Trutnovských vinařských slavností; jedna noc;
e) tradiční akce Cirk-UFF; čtyři noci;
f) akce PIVOFEST; jedna noc;
g) akce Závody dračích lodí; jedna noc;
h) akce Dolce fest; jedna noc;
i) akce Obscene Extreme Festival; pět nocí;
j) akce Open Air Festivalu Trutnov; čtyři noci;
k) akce Garage párty; čtyři noci.

______________
dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. 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
žádnou.“
1)

(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 23:00 do 06:00 hodin, není-li v odstavci 1 vymezena
dobou kratší, a to 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 04. na 05. července a v noci z 05. na 06. 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 01. července, připadne-li 30. červen na pátek nebo sobotu,
g) v noci z 01. září na 02. září, připadne-li 01. září na pátek nebo sobotu,
h) v noci z 02. září na 03. září, připadne-li 02. září na sobotu.
(3) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 01. ledna.
(4) Pokud není u akcí uvedených v odst. 1 a 2 této obecné závazné vyhlášky stanoven přesný
termín konání, bude termín zveřejněn Městský úřadem Trutnov na úřední desce minimálně 5
dnů před datem konání. Městský úřad Trutnov vyhotoví pro příslušný kalendářní rok shrnutí
předpokládaných termínů uvedených akcí a dle informací pořadatelů jej bude aktualizovat.
Toto shrnutí předpokládaných termínů bude umístěno na internetových stránkách města
Trutnova k této obecně závazné vyhlášce.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

