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Na základě výzvy města Trutnova k doplnění či aktualizaci návrhů stávající obecně závazné vyhlášky
č. 2/2018, o nočním klidu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Trutnova v roce 2018, bylo podáno 10
návrhů na 22 akcí z toho 1 akce má 9 termínů a 1 akce má 8 termínů – celkem 37 akcí. Akce Urban X
Outdoor Spirit 2019, 26.07. – 27.07.2019 byla zrušena. Celkový počet akcí je tedy 36.
Z těchto návrhů nebyly tři zařazeny do návrhu obecně závazné vyhlášky, neboť se budou 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:
- Otevření sezóny Trutnov trails
- Dny Trutnov trails – slavnostní otevření trailu Floutek
- Ukončení sezóny TT, Trutnov Trails, večerní promítání a zábava ve Lhotecké hospodě
Další akce, které nebyly do vyhlášky zařazeny jsou ty, jejichž termín konání se kryje již se
schválenými termíny stávající vyhlášky. Jedná se o tyto akce:
- Koncert Michala Davida na Bojišti, 25.05.2019 do 23:30. Termín se shoduje s termínem již
schválené akce Vinařské slavnosti na Krakonošově náměstí

-

-

Provoz letního kina na Bojišti v tyto dny: 01.06., 08.06., 22.06. a 29.06.2019. Tyto termíny
se shodují s již schválenými termíny akcí: CIRK-UFF, Pivofest 2019, Závody dračích lodí a
Dolce festem
Hudební léto na Dolcích ve dnech: 06.07. a 24.08.2019. Tyto termíny se shodují
s festivalem Obscene Extreme a Artu Kus Festival.

Aktualizace byla provedena u již zařazených akcí:
- Otevření sezóny – vymezení nočního klidu 1 noc od 00:00 do 06:00 – změna názvu akce na
3. ročník cyklistických závodů Enduro TT, vně a před Zimním stadiónem Trutnov
- Open Air Festivalu Trutnov – vymezení nočního klidu 4 noci od 00:00, 03:00 do 06:00 –
změna názvu akce a pořadatele na Artu Kus Festival 2019, Roman Dorňák, Bojiště s. r. o.
Nové akce zařazené do vyhlášky s vymezením nočního klidu:
od 23:00 do 06:00
Provoz letního kina na Bojišti
Termíny: 18.05., 24.05.2019 (zbylých šest termínů se shoduje s termíny již schválených akcí:
u termínů v září z důvodu dřívějšího západu slunce a setmění není nutné omezovat dobu
nočního klidu).
Díky funkčnosti a dobrému stavu původních 35mm promítacích zařízení, se obnoví tradice
promítání v letním kině na Bojišti již v sezóně 2019. Hladina hluku, kterou budou promítané
filmy způsobovat nebude nijak vysoká a s největší pravděpodobností ji okolí areálu ani
nezaznamená.
Vzhledem k nutnosti začínat s projekcemi v závislosti na času soumraku je navrhováno
omezení doby nočního klidu do max. 23:00, kteráž to doba promítání je opravdu maximální
v souvislosti na délce filmového představení. Půjde při většině představení spíše o několik
minut přesahujících 22. hodinu.
Přínos – oživení letního kina vítá naprostá a drtivá většina obyvatel Trutnova a okolí. Využití
stále funkčních promítacích zařízení a nepřenosný zážitek ze shlédnutí kvalitních titulů
v překrásném prostředí přírodního areálu a z původních 35mm pásů jsou jenom jedněmi
z mnoha předností tohoto záměru a pokusem o zachování tradiční hodnoty české
kinematografie v dnešní digitální době.
od 00:00 do 06:00
- Hudební léto na Dolcích – prázdninové sobotní večery s živou hudbou
Jedná se o 9 termínů: 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. a 31.08.2019 (zbylé dva
termíny se shodují s termíny již schválených akcí)
Omezení doby nočního klidu z důvodu konání uvedené akce se místně omezuje na
oblast Rekreačního areálu Dolce (pro zbývající území města Trutnova tak v uvedené
termíny bude platit doba nočního klidu od 23:00 do 06:00).
Večery s živou hudbou jsou jedním z bodů v prázdninovém týdenním programu, který
v kempu Dolce každoročně pořádají, jak pro hosty ubytované v kempu, tak i pro širokou
veřejnost z Trutnova a okolí. Každý sobotní večer vystupuje jiná hudební kapela na
venkovním pódiu. Vstupné je zdarma. Od návštěvníků přicházejí pozitivní ohlasy. Lidé
oceňují, že je na Dolcích pravidelný kulturní program a mají kam vyrazit za zábavou.
od 01:30 do 06:00
- Festival Jazzu a Kávy 2019
14.06. – 15.06.2019 areál Bojiště
Jedná se o nevšední formát festivalu, který se zaměřuje především (jak už název napovídá)
na fenomén kávy, kavárnictví a pražíren a také na hudbu dotýkající se jazzu a jeho fúzí.
Myšlenkou této události je si užít kvalitní společenskou událost v magickém a legendárním
prostředí přírodního areálu, která bude reflektovat vzrůst a kvalitu kávové kultury u nás stejně
jako existenci a práci mnoha oblíbených pražíren a kaváren napříč Českou republikou.
Udělení výjimky z nočního klidu pro oba večery je navrhováno s ohledem na chystaná
hudební vystoupení, jejichž zvuková hladina podobně jako u promítání letního kina nebude
s přihlédnutím ke zvolenému hudebnímu stylu nijak výrazná.
Přínos – formát této akce je novou záležitostí a již nyní jsou pozitivní ohlasy také
z nedalekého Polska a z různých koutů ČR. Přeshraniční spolupráce a zvýšený zájem
návštěvníků festivalu o různé služby ve městě jsou jasným přínosem pro Trutnov a jeho
obyvatele.
od 02:00 do 06:00
Rýbrcoul duch hor

05.10.2019, centrum města, ve vnitřních i venkovních prostorách daných podniků
2. ročník celodenní kulturní akce, jejíž součástí je i venkovní a vnitřní hudební produkce ve 12
restauracích a kavárnách po Trutnově. Akce měla u veřejnosti v roce 2018 velice kladný
ohlas.
Ukončené akce, které již nebudou ve vyhlášce:
Naděje fest, Jiří Hučko, Ing. Renáta Portlová, Rekreační areál Dolce - Charitativní akce:
Festival rockových kapel s doprovodným programem. Výtěžek šel na podporu vážně
nemocným dětem se svalovou dystrofií duchenova typu.
U již schválené akce Obscene Extreme festival žádá pořadatel úpravu doby nočního klidu ještě
zkrátit.
Vzhledem k délce festivalu a místě konání nedoporučuje kulturní komise tuto dobu již dále zkracovat a
naopak doporučuje zachovat již schválenou dobu ve vyhlášce.
Ostatní zaslané žádosti potvrdily již schválené stávající akce.
Doba nočního klidu se také omezuje v průběhu letních prázdnin z pátku 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. 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 či přáteli na veřejných
prostranstvích (v přírodě) i na předzahrádkách restaurací, 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.
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 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 a dále u provozu letního
kina na Bojišti v květnu
c) od 00:00 do 06:00 v ostatních případech vyjma níže uvedených čtyř akcí; jednotná doba je
navržena z důvodu větší předvídatelnosti pro veřejnost
d) od 00:00, od 01:30, od 02:00, nebo od 03:00 do 06:00 u akcí Obscene Extreme festival, Artu
Kus Festival 2019, Rýbrcoul duch hor, Festival Jazzu a Kávy 2019
S předloženým návrhem vyslovila souhlas kulturní komise.
V návrhu obecně závazné vyhlášky není 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. Výjimkou je promítání letního kina na Bojišti (čl. 3 odst. 6 písm. i) a akce Hudebního
léta na Dolcích (čl. 3 odst. 9) při které se omezení doby nočního klidu vztahuje na rekreační oblast
Dolce, která se nachází v údolí vodních nádrží Dolce v části města Oblanov. Dálší akce, které
v Dolcích konají – Dolce fest a závody dračích lodí na Dolcích, jsou sice v Dolcích, ale zároveň se
koná v těchto termínech i promítání letního kina, proto se tyto akce územně neomezují.

V roce 2019 by se tak mělo jednat teoreticky až o 50 nocí. S ohledem na to, že se některé akce
překrývají se jedná o 46 nocí, u kterých je doba nočního klidu zkrácena, či není vymezena vůbec.
Celkově to představuje 113 hodin omezení doby nočního klidu, což z celkové doby nočního klidu
představuje jen cca 3,8 %. S ohledem na počet obyvatel města Trutnova a jeho rozlohu i jeho historii
a tradice je tento počet přiměřený.
Vyhláška byla dne 14.03.2019 poslána ke konzultaci na územní pracoviště dozoru Ministerstva vnitra
ČR v Hradci Králové.

MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

obecně závazná vyhláška
č. 2/2019,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 29. dubna 2019 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, 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) 4 noci z důvodu pořádání Garage párty.
(2) Doba nočního klidu se u tradiční veřejně přístupné akce Festival Jazzu a Kávy konané
po dobu 2 nocí v měsíci červnu vymezuje dobou kratší takto:
a) v noci z pátku na sobotu od 01.30 do 06.00 hodin,
b) v noci ze soboty na neděli od 01.30 do 06.00 hodin.
(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.
(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.
(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.
(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) 2 noci k promítání letního kina na Bojišti z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli
v průběhu měsíce května. Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál
letního kina 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 7 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 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. 2/2018, o nočním klidu ze dne 26. února 2018.
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.
Příloha č. 1 – zákres do mapy

