
 

 

 
Statutární město Hradec Králové 

Zastupitelstvo města Hradec Králové
 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 3/2022, o nočním klidu 

 
Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 01.03.2022 
usnesením č. ZM/2022/1532 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 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,  

                                                      
1 § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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d) v době konání akce NA JEDNOM BŘEHU – world music festival je doba nočního 

klidu na území vymezeném Letním kinem Širák vymezena dobou od 00:00 hodin do 
06:00 hodin,  
 

e) v době konání akce Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové je doba nočního 
klidu na území vymezeném ulicemi Piletická a Na Dubech vymezena dobou od 01:00 
hodin do 06:00 hodin, 

 
f) 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,  

 
g) 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, 

 
h) 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,  
 

i) 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 03:00 hodin do 6:00 
hodin, 

 
j) 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,  
 

k) 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,  

 
l) 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. Dále se stanovují tyto výjimečné případy v roce 2022, kdy je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována: 

 
a) v době konání koncertu The Queenie dne 30. 7. 2022 je doba nočního klidu na 

území vymezeném areálem letiště a Parku360 vymezena dobou od 23:00 hodin do 
06:00 hodin, 
 

b) v době konání festivalu SODA POP ve dnech 12. 8. 2022 - 13. 8. 2022 je doba 
nočního klidu na území vymezeném areálem letiště a Parku360 vymezena dobou od 
01:00 hodin do 06:00 hodin, 
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c) v době konání veletrhu českých hudebních nástrojů PROMUZIKA dne 20. 5. 2022 
je doba nočního klidu na území vymezeném areálem firmy PETROF, spol. s r.o., 
ulice Na Brně, vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

d) v době konání akce Nábřeží řemeslníků dne 21. 5. 2022 je doba nočního klidu na 
území vymezeném náměstím Svobody, Tylovým nábřežím a ulicí Labská kotlina 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

e) v době konání akce Summer Night Food Festival dne 30. 7. 2022 je doba nočního 
klidu na území vymezeném Žižkovými sady vymezena dobou od 00:00 hodin do 
06:00 hodin, 
 

f) v době konání venkovních koncertů v Restauraci Na soutoku ve dnech 16. a 30. 
6., 14. a 28. 7., 11. a 25. 8., 8. a 15. 9. 2022 je doba nočního klidu na území 
vymezeném ulicí U Labe a Rašínovou třídou vymezena dobou od 00:00 hodin do 
06:00 hodin, 
 

g) v době konání akce Den přátel hasičů dne 4. 6. 2022 je doba nočního klidu na 
území vymezeném ulicemi Předměřická, Petra Jilemnického a Říčařova vymezena 
dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

h) v době konání akce 10. ročník festivalu Pivní rozjímání dne 11. 6. 2022 je doba 
nočního klidu na území vymezeném Žižkovými sady vymezena dobou od 00:00 hodin 
do 06:00 hodin, 

 
i) v době konání akce Letní setkání členů 1. Českého Caravan Clubu ve dnech 24. 6. 

2022 - 26. 6. 2022 je doba nočního klidu na území vymezeném Kempem Stříbrný 
rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

j) v době konání akce Podzimní setkání členů 1. Českého Caravan Clubu ve dnech 
9. 9. 2022 – 11. 9. 2022 je doba nočního klidu na území vymezeném Kempem 
Stříbrný rybník – Malšova Lhota vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

k) v době konání akce Jižní Block on tour ve dnech 22. 7. 2022 - 23. 7. 2022 je doba 
nočního klidu na území vymezeném areálem Wake parku, katastrálním územím 
Plačice, vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

l) v době konání koncertů Filharmonie Hradec Králové ve dnech 21. 6. 2022 a 
24. 8. 2022 je doba nočního klidu na území vymezeném Malým náměstím a 
prostorem před budovou filharmonie, Eliščino nábřeží, vymezena dobou od 01:00 
hodin do 06:00 hodin, 
 

m) v době konání akce Dětský den a Benátská noc ve dnech 20. 8. 2022 - 21. 8. 2022 
je doba nočního klidu na území vymezeném ulicí a osadou Parlament vymezena 
dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

n) v době konání akce Celostátní setkání mládeže ve dnech 9. 8. 2022 - 13. 8. 2022 je 
doba nočního klidu na území vymezeném ulicemi Sokolská, Hradecká a náměstí 
Vaclava Havla vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

o) v době konání koncertu při akci Celostátní setkání mládeže dne 13. 8. 2022 je doba 
nočního klidu na území vymezeném Velkým náměstím vymezena dobou od 01:00 
hodin do 06:00 hodin, 
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p) v době konání akce Hradecké sportovní hry dne 4. 6. 2022 je doba nočního klidu na 
území vymezeném Smetanovým nábřežím a náměstím 5. května vymezena dobou 
od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

 
q) v době konání koncertu při festivalu Na jednom břehu dne 25. 3. 2022 je doba 

nočního klidu na území vymezeném třídou Karla IV., Baťkovým náměstím a ulicí 
Havlíčkova vymezena dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

r) v době konání akce Memoriál Miroslava Pekárka  dne 2. 4. 2022 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  dne 7. 5. 2022 nemusí být doba 
nočního klidu na katastrálním území Březhrad dodržována, 
 

t) v době konání akce Rozloučení s prázdninami dne 27. 8. 2022 je doba nočního 
klidu na katastrálním území Březhrad vymezena od 03:00 hodin do 06:00 hodin. 
 

u) v době konání koncertu při akci Den dětí dne 4. 6. 2022 je doba nočního klidu na 
katastrálním území Plačice vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

v) v době konání koncertu při akci Závody Sdružení dobrovolných hasičů dne 10. 9. 
2022 je doba nočního klidu na katastrálním území Plačice vymezena dobou od 00:00 
hodin do 06:00 hodin, 
 

w) v době konání koncertu při akci Oslavy výročí Sdružení dobrovolných hasičů dne 
17. 9. 2022 je doba nočního klidu na katastrálním území Plačice vymezena dobou od 
00:00 hodin do 06:00 hodin, 
 

 
 

Čl. 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Ruší se obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 2/2021, o nočním 
klidu a obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 3/2021. 
 
 

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 


