
 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
 

Statutární město Hradec Králové 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 2/2021, o nočním klidu 
 

 
Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 29.03.2021 
usnesením č. ZM/2021/1076 usneslo vydat dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 5 odst. 6 
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být 
doba nočního klidu dodržována.  
 
 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1  
 
 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů 

 
1. Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, 

než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována:  
 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna nemusí být doba nočního klidu na celém území 
města dodržována  

 
b) v noci z 30. dubna na 1. května je doba nočního klidu na celém území města 

vymezena dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,  
 

c) v době konání akce Královéhradecký Majáles je doba nočního klidu na území 
vymezeném Šimkovými sady a ulicemi Eliščino nábřeží, Pilnáčkova, Buzulucká, 
Šimkova, Divišova a náměstí Osvoboditelů vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 
hodin,  

 
1 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Zastupitelstvo Statutárního města Hradec Králově se na svém Zasedání dne 29.03.2021
usnesením č. ZM/2021/1076 usneslo vydat dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) Zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů a dle § 5 odst. 6
Zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve Znění pozdějších předpisů, tuto obecně
Závaznou vyhlášku:

čL1
Předmět úpravy

Předmětem těto obecně Závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví Zákon, nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována.

čL2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1

čL3
Stanovení výjimečných případů

1. Stanovují se tyto výjimečně případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,
než stanoví Zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována:

a) v noci Z 31. prosince na 1. ledna nemusí být doba nočního klidu na celěm území
města dodržována

b) v noci Z 30. dubna na 1. května je doba nočního klidu na celěm území města
vymezena dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

c) v době konání akce Královéhradecký Majáles je doba nočního klidu na území
vymezeném Simkovými sady a ulicemi Eliščino nábřeží, Pilnáčkova, Buzulucká,
Simkova, Divišova a náměstí Osvoboditelů vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00
hodin,

1 § 5 odst. 6 Zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve Znění pozdějších předpisů
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d) v době konání akce Night Run a Avon Běh Hradec Králové je doba nočního klidu 

na území vymezeném Velkým náměstím, ulicemi Franušova, Rokitanského, Karla 
Tomana, Na Kropáčce, lávkou u Zimního stadionu, stezkami po obou březích řeky 
Labe a březích řeky Orlice, a to mezi Labským mostem a mostem U Soutoku, 
Kamenným mostem v Pláckách, ulicemi Plotišťská, Jana Černého, Ak. Bedrny 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,  

 
e) v době konání akce NA JEDNOM BŘEHU – world music festival je doba nočního 

klidu na území vymezeném Letní kino Širák vymezena dobou od 00:00 hodin do 
06:00 hodin,  
 

f) v době konání akce Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové je doba nočního 
klidu na území vymezeném ulicemi Piletická a Na Dubech vymezena dobou od 00:00 
hodin do 06:00 hodin, 

 
g) v době konání akce REGIONY - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové je 

doba nočního klidu na území nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. 
třídy č. I/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena 
dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,  

 
h) v době konání akce REGIONY - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové 

(open air část) je doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým 
náměstím, Kavčím pláckem, Žižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 
06:00 hodin, 

 
i) v době konání akce Rock for People je doba nočního klidu na celém území města 

vymezena před pracovním dnem dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních 
případech dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,  
 

j) v době konání akce Hradecké léto je doba nočního klidu na území vymezeném  
ulicemi Malšovická, Nezvalova, Komenského, Ignáta Herrmanna, Hradecká, 
Sokolská a Gočárův okruh vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,  

 
k) v době konání akce Slavnosti královny Elišky je doba nočního klidu na území 

nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí I. třídy č. I/31 (Gočárův okruh, 
Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena před pracovním dnem dobou 
od 00:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 02:00 hodin do 6:00 
hodin, 

 
l) v době konání akce Hradecký hudební festival je doba nočního klidu na území 

vymezeném ulicí Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova, Gočárův okruh 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

 
m) v době konání akce Velká cena Hradce Králové je doba nočního klidu na území 

Masarykovo náměstí vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,  
 

n) v době konání akce Královéhradecké krajské Dožínky je doba nočního klidu na 
území vymezeném Šimkovými sady a ulicemi Eliščino nábřeží, Pilnáčkova, 
Buzulucká, Šimkova, Divišova a náměstí Osvoboditelů vymezena dobou od 02:00 
hodin do 06:00 hodin,  

 
o) v době konání akce Gočárovy schody je doba nočního klidu na území vymezeném 

ulicemi Franušova, Soukenická a Karla Tomana vymezena dobou od 03:00 hodin do 
06:00 hodin,  

CI)

f)

Q)

h)

J')

k)

v době konání akce Night Run a Avon Běh Hradec Králové je doba nočního klidu
na území vymezeném Velkým náměstím, ulicemi Franušova, Rokitanského, Karla
Tomana, Na Kropáčce, lávkou u Zimního Stadionu, stezkami po obou březích řeky
Labe a březích řeky Orlice, a to mezi Labským mostem a mostem U Soutoku,
Kamenným mostem v Pláckách, ulicemi Plotišt*ská, Jana Černého, Ak. Bedrny
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce NA JEDNOM BŘEHVU - world music festival je doba nočního
klidu na území vymezeném Letní kino Sirák vymezena dobou od 00:00 hodin do
06:00 hodin,

v době konání akce Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové je doba nočního
klidu na území vymezeném ulicemi Piletická a Na Dubech vymezena dobou od 00:00
hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce REGIONY - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové je
doba nočního klidu na území nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí l.
třídy č. l/31 (Gočárův okruh, Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena
dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

vdobě konání akce REGIONY - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové
(open air část) je doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým
náměstím, Kavčím pláckem, Žižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do
06:00 hodin,

v době konání akce Rock for People je doba nočního klidu na celém území města
vymezena před pracovním dnem dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních
případech dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin,

v době konání akce Hradecké léto je doba nočního klidu na území vymezeném
ulicemi MalŠovická, Nezvalova, Komenského, lgnáta Herrmanna, Hradecká,
Sokolská a Gočárův okruh vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Slavnosti královny Elišky je doba nočního klidu na území
nacházejícím se uvnitř okruhu vymezeného silnicí l. třídy č. l/31 (Gočárův okruh,
Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova) vymezena před pracovním dnem dobou
od 00:00 hodin do 6:00 hodin, v ostatních případech dobou od 02:00 hodin do 6:00
hodin,

v době konání akce Hradecký hudební festival je doba nočního klidu na území
vymezeném ulicí Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova, Gočárův okruh
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

vdobě konání akce Velká cena Hradce Králově je doba nočního klidu na území
Masarykovo náměstí vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

vdobě konání akce Královéhradeckě krajské Dožínky je doba nočního klidu na
území vymezeném Šimkovými sady a ulicemi Eliščino nábřeží, Pilnáčkova,
Buzulucká, Šimkova, Divišova a náměstí Osvoboditelů vymezena dobou od 02:00
hodin do 06:00 hodin,

v době konání akce Gočárovy schody je doba nočního klidu na území vymezeném
ulicemi FranuŠova, Soukenická a Karla Tomana vymezena dobou od 03:00 hodin do
06:00 hodin,

2/4



 

3 / 4 
 

 
p) v době konání akce Satchmo Open Air Letní scéna je doba nočního klidu na území 

nacházejícím se uvnitř okruhu města vymezeném ulicemi Dlouhá, Klicperova, 
Tomkova, Na Hradě vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

q) v době konání akce Hradecký hudební festival je doba nočního klidu na území 
vymezeném ulicí Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova, Gočárův okruh 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

r) v době konání akce Memoriál Miroslava Pekárka je doba nočního klidu na 
katastrálním území Březhrad vymezena od 03:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

s) v době konání akce Stavění máje v Březhradě nemusí být doba nočního klidu na 
katastrálním území Březhrad dodržována, 
 

t) v době konání akce Rozloučení s prázdninami je doba nočního klidu na 
katastrálním území Březhrad vymezena od 03:00 hodin do 06:00 hodin. 
 

2. Dále se stanovují tyto výjimečné případy v roce 2021, kdy je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována: 

 
a) v době konání akce 48. Národní sraz Asociace Caravan clubů v Autoklubu ČR ve 

dnech 9. 9. 2021– 12. 9. 2021 je doba nočního klidu na území vymezeném Kempem 
Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

b) v době konání akce Summer Night Food Festival dne 24. 7. 2021 je doba nočního 
klidu na území vymezeném Žižkovými sady vymezena dobou od 00:00 hodin do 
06:00 hodin, 
 

c) v době konání akce Křest lodi dne 1. 5. 2021 je doba nočního klidu na území 
vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými sady 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

d) v době konání akce Hradecký festival ve dnech 4. 6. 2021 - 5. 6. 2021 je doba 
nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a 
Žižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

e) v době konání akce REGIONY - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové 
offprogram ve dnech 18. 6. 2021 - 25. 6. 2021 je doba nočního klidu na území 
vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými sady 
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

f) v době konání akce HK fest ve dnech 16. 7. 2021 - 17. 7. 2021 je doba nočního klidu 
na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými sady 
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

g) v době konání akce Festival dechové hudby ve dnech 23. 7. 2021 - 24. 7. 2021 je 
doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím 
pláckem a Žižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

h) v době konání akce Hradec sobě ve dnech 3. 9. 2021 - 5. 9. 2021 je doba nočního 
klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými 
sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

p) v době konání akce Satchmo Open Air Letní scéna je doba nočního klidu na území
nacházejícím se uvnitř okruhu města vymezeném ulicemi Dlouhá, Klicperova,
Tomkova, Na Hradě vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin,

q) vdobě konání akce Hradecký hudební festival je doba nočního klidu na území
vymezeném ulicí Resslova, Střelecká, Sokolská, Pilnáčkova, Gočárův okruh
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

r) v době konání akce Memoriál Miroslava Pekárka je doba nočního klidu na
katastrálním území Březhrad vymezena od 03:00 hodin do 06:00 hodin,

s) v době konání akce Stavění máje v Březhradě nemusí být doba nočního klidu na
katastrálním území Březhrad dodržována,

t) v době konání akce Rozloučení s prázdninami je doba nočního klidu na
katastrálním území Březhrad vymezena od 03:00 hodin do 06:00 hodin.

Dále se stanovují tyto výjimečné případy vroce 2021, kdy je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního
klidu dodržována:

a) v době konání akce 48. Národní sraz Asociace Caravan clubů v Autoklubu ČR ve
dnech 9. 9. 2021- 12. 9. 2021 je doba nočního klidu na území vymezeném Kempem
Stříbrný rybník - Malšova Lhota vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

b) v době konání akce Summer Night Food Festival dne 24. 7. 2021 je doba nočního
klidu na území vymezeném Zižkovými sady vymezena dobou od 00:00 hodin do
06:00 hodin,

c) vdobě konání akce Křest lodi dne 1. 5. 2021 je doba nočního vklidu na území
vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Zižkovými sady
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

d) vdobě konání akce Hradecký festival ve dnech 4. 6. 2021 - 5. 6. 2021 je doba
nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a
Zižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

e) vdobě konání akce REGIONY - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové
offprogram ve dnech 18. 6. 2021 - 25. 6. 2021 je doba nočního klidu na území
vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými sady
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

f) v době konání akce HK fest ve dnech 16. 7. 2021 - 17. 7. 2021 je doba nočního klidu
na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Zižkovými sady
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

g) v době konání akce Festival dechové hudby ve dnech 23. 7. 2021 - 24. 7. 2021 je
doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím
pláckem a Zižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

h) v době konání akce Hradec sobě ve dnech 3. 9. 2021 - 5. 9. 2021 je doba nočního
klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím pláckem a Žižkovými
sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,
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i) v době konání akce Festival pod Babykou ve dnech 10. 9. 2021 - 11. 9. 2021 je 
doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím 
pláckem a Žižkovými sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 

 
j) v době konání akcí Lodivánoce a Vánoční půlnoční bohoslužba dne 24. 12. 2021 

je doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím 
pláckem a Žižkovými sady vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

k) v době konání tradičních koncertů folk a country hudby v Restauraci U Letců, 
které se konají vždy v některou noc z pátka na sobotu, anebo ze soboty na neděli, 
v období od 15. 5. 2021 do 30. 9. 2021, a to v počtu 19 pátečních a 18 sobotních 
koncertů v uvedeném období, je na území vymezeném ulicemi Jana Černého, Na 
Kopečku, Nad Oborou, Věkošská, Smiřická a Plotišťská doba nočního klidu 
vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin pro páteční koncerty a od 00:00 
hodin do 06:00 hodin pro sobotní koncerty, 
 

l) v době konání akce Kino v Plotištích ve dnech 8. 5. 2021, 29. 6. 2021, 7. 8. 2021, 
25. 9. 2021 je doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra 
Jilemnického a Říčařova vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

m) v době konání akce Hurá na prázdniny dne 3. 7. 2021 je doba nočního klidu na 
území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova vymezena 
dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

n) v době konání akce Dětský den dne 5. 6. 2021 je doba nočního klidu na území 
vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova vymezena dobou 
od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

o) v době konání akce Putování za cimbálovkou dne 28. 8. 2021 je doba nočního klidu 
na území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova 
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

p) v době konání akce Rozloučení s prázdninami dne 4. 9. 2021 je doba nočního klidu 
na území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin. 

 
 

Čl. 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Ruší se obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 5/2020, o nočním 
klidu a obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 7/2020 a  č. 9/2020. 
 
 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
_________________________________                      _________________________ 

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.                                      Ing. Monika Štayrová 
        primátor města              náměstkyně primátora 

J')

k)

n)

vdobě konání akce Festival pod Babykou ve dnech 10. 9. 2021 - 11. 9. 2021 je
doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím
pláckem a Zižkovými Sady vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání akcí Lodivánoce a Vánoční půlnoční bohoslužba dne 24. 12. 2021
je doba nočního klidu na území vymezeném Malým a Velkým náměstím, Kavčím
pláckem a Zižkovými sady vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

v době konání tradičních koncertů folk a country hudby v Restauraci U Letců,
které se konají vždy v některou noc Z pátka na sobotu, anebo Ze soboty na neděli,
vobdobí od 15. 5. 2021 do 30. 9. 2021, a to v počtu 19 pátečních a 18 sobotních
koncertů v uvedeném období, je na území vymezeném ulicemi Jana Černého, Na
Kopečku, Nad Oborou, Věkošská, Smiřická a Plotišt'ská doba nočního klidu
vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin pro páteční koncerty a od 00:00
hodin do 06:00 hodin pro sobotní koncerty,

v době konání akce Kino v Plotištích ve dnech 8. 5. 2021, 29. 6. 2021, 7. 8. 2021,
25. 9. 2021 je dvoba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra
Jilemnického a Ríčařova vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

vdobě konání akce Hurá na prázdniny dne 3. 7. 2021 je doba nočního klidu na
území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Ríčařova vymezena
dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

vdobě konání akce Dětský den dne 5. 6. 2021 je doba nočního klidu na území
vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Ríčařova vymezena dobou
od 00:00 hodin do 06:00 hodin,

o) v době konání akce Putování Za cimbálovkou dne 28. 8. 2021 je doba nočního klidu
na území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

p) v době konání akce Rozloučení s prázdninami dne 4. 9. 2021 je doba nočního klidu
na území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin.

čı. 4
Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 5/2020, o nočním
klidu a obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 7/2020 a č. 9/2020.

I čı. 5
Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. lng. Monika Štayrová
primátor města náměstkyně primátora
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