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Na základě výzvy města Trutnova k doplnění či aktualizaci návrhů stávající obecně závazné vyhlášky
č. 3/2017, o nočním klidu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Trutnova, bylo podáno 11 návrhů na
20 akcí.
Z těchto návrhů nebyly tři zařazeny do návrhu obecně závazné vyhlášky, neboť by se měly konat
v uzavřených prostorách a lze tak u nich předpokládat jen minimální narušení nočního klidu. Kromě
toho předmětná vyhláška se na ně nemůže vztahovat. Jedná se o tyto akce:
- Závody Enduro TT – kompletní zázemí akce včetně doprovodného programu poskytne zimní
stadion v Trutnově
- Ukončení sezóny 2018, Trutnov Trails, večerní promítání a zábava ve Lhotecké hospodě
- 8. reprezentační ples města Trutnova v sále Uffa
Další akce, které nebyly do vyhlášky zařazeny jsou ty, jejichž termín konání se kryje již se
schválenými termíny vyhlášky. Jedná se o tyto akce:
- Otevření trailu Floutek – slavnostní otevření nového flow trailu na Čížkových kamenech,
doprovodné testování kol, průvodcované jízdy, dětské závody, večerní program v Lhotecké
hospodě, noc z 02.06. na 03.06. nebo 09.06. na 10.06. Termíny se shodují s termínem již
schválených akcí Cirk-UFF a PIVOFEST.
- Dětský den Lhota u Trutnova – jedná se již o tradiční akci pořádanou pro občany města
Trutnova, především pak pro část Poříčí a integrovanou obec Lhota u Trutnova. V rámci akce

-

se konají různé soutěže, přehlídky a poznávací stezky určené především dětem. Součástí je i
večerní zábava spojená s ohňostrojem. Celá akce je pořádána jako dobrovolná a nezisková.
Akce se koná na asfaltovém hřišti ve Lhotě. Noc z 02.06. na 03.06. Termín se shoduje
s termínem již schválené akce Cirk-UFF.
Dny Trutnov Trails – první ročník této akce si klade za cíl představit Trutnovsko jako velmi
perspektivní a atraktivní resort terénní cyklistiky nejen turistům, ale i samotným Trutnovákům.
Ti totiž často obrovský potenciál nejbližšího okolí nevidí, právě proto, že ho mají takzvaně u
nosu. Součástí programu proto budou testovací jízdy různých modelů horských kol, bikeškola
pro pokročilé, i začátečníky. Do tajů jízdy na trailech budou zasvěceny i děti, které lehčí tratě
hravě zvládnou a bude je to neskutečně bavit. Kromě samotných trailů se představí i trochu
jiná forma horské cyklistiky prostřednictvím spřáteleného Bikeparku Vlčka. S průvodci se bude
dát vydat i na „tajná“ místa v okolí, spojená například s kultovními závody Rallye Sudety nebo
MTB Trilogy. Chybět nebude ani řada zajímavých hostů ze světa MTB včetně večerních
promítání a besed. Zázemí poskytne Lhotecká hospoda. Noc z 05.07. na 06.07., noc z 06.07.
na 07.07., noc z 07.07. na 08.07. Termíny se shodují s vymezenou dobou nočního klidu
v průběhu letních prázdnin.

Aktualizace byla provedena u již zařazené akce Open Air Festivalu Trutnov:
- změna názvu na Trutnoff Open Air
- a dále změna vymezení doby nočního klidu jako u akce Obscene Extréme Festival, pouze
čtyři noci od čtvrtka do neděle
Nové akce zařazené do vyhlášky s vymezením nočního klidu od 00:00 do 06:00 jsou:
-

-

Otevření sezóny, Trutnov Trails, z. s. - již tradiční „opening“ sezóny budou provázet testy kol,
průvodcované jízdy po trailech i okolí, slavnostní otevření dvou nových trailů a večer koncert
živé hudby. Zázemí bude zřízeno na horních terasách Popílkového jezera, v případě
nepříznivého počasí ve Lhotecké hospodě.
Naděje fest, Jiří Hučko, Ing. Renáta Portlová, Rekreační areál Dolce - Charitativní akce:
Festival rockových kapel s doprovodným programem. Výtěžek jde na podporu vážně
nemocným dětem se svalovou dystrofií duchenova typu.

Zaslaný návrh na Trutnovské pivní slavnosti nebude realizován. Tato akce měla být realizována pouze
v případě, nekonání akce PIVOFEST.
Ostatní zaslané žádosti potvrdily již schválené stávající akce.
Vymezení doby nočního klidu je u návrhu obecně závazné vyhlášky učiněno ve čtyřech kategoriích:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna doba není vymezena
b) od 23:00 do 06:00 hodin 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 vyjma níže uvedených dvou festivalů; jednotná
doba je navržena z důvodu větší předvídatelnosti pro veřejnost
d) od 00:00, od 02:00, nebo od 03:00 do 6:00 u akcí Obscene Extreme Festival a Trutnoff Open
Air
S předloženým návrhem vyslovila souhlas kulturní komise.
V roce 2018 by se tak mělo jednat o 44 nocí, u kterých je doba nočního klidu zkrácena, či není
vymezena vůbec. Celkově to představuje 97 hodin omezení doby nočního klidu, což z celkové doby
nočního klidu představuje jen cca 3,3 %. S ohledem na počet obyvatel města Trutnova a jeho rozlohu
i jeho historii a tradice je tento počet přiměřený.
V návrhu obecně závazné vyhlášky není u akcí pod písmenem c) a d) omezena doba nočního klidu
jen na část území města Trutnova, ve které se uskuteční akce, ale omezení doby nočního klidu se
vztahuje na celé území města Trutnova.
Vyhláška byla dne 09.02.2018 poslána ke konzultaci na územní pracoviště dozoru Ministerstva vnitra
ČR v Hradci Králové.

MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
obecně závazná vyhláška
č. 1/2018,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 26.02.2018 usnesením č. ………
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. 6 zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, 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 Otevření sezóny,
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 Naděje fest,
i) 1 noc z důvodu pořádání Závodů dračích lodí,
j) 1 noc z důvodu pořádání Dolce festu,
k) 4 noci z důvodu pořádání Garage párty.

_________
1

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

(2) 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.
(3) Doba nočního klidu se u tradiční veřejně přístupné akce Trutnoff Open Air 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.
(4) Doba nočního klidu se vymezuje od 23:00 do 06:00 hodin, není-li v odstavci 1, 2 a 3
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 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.
(5) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu
oslav příchodu nového roku.
(6) Informace o konkrétním termínu akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), c) až k), odst. 2
a 3 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. 3/2017, o nočním klidu ze dne 2. května 2017, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 3/2017, o nočním klidu ze dne 26. června 2017.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

