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STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č. 2/2022, o nočním klidu  

 

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 7. 3. 2022 usnesením č. 40 usneslo 

vydat v souladu s ustanovením § 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 ustanovení § 5 odst. 7 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je 

na území statutárního města Olomouce nebo v některých jeho městských částech doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 

dodržována. 

 

Článek 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se dle zvláštního právního předpisu
1
 rozumí doba od dvacáté druhé 

do šesté hodiny. 

 

Článek 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 

(1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována na celém území statutárního města 

Olomouce v noci z 31. 12. 2022 na 1. 1. 2023. 

(2) Doba nočního klidu nemusí být dodržována na území městské části Olomouc – střed: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

26.4. – 27.4.2022 

27.4. – 28.4.2022 

28.4. – 29.4.2022 

29.4. – 30.4.2022 

30.4. – 1.5.2022 

 

 

Academia Film Olomouc 2022 (UC UPOL Konvikt) 

10.5. – 11.5. 2022 

11.5. – 12.5.2022 

12.5. – 13.5.2022 

13.5. – 14.5.2022 

14.5. – 15.5.2022 

15.5. – 16.5.2022 

16.5. –17.5.2022 

17.5. – 18.5.2022 

18.5. – 19.5.2022 

 

 

 

Divadelní Flora (UC UPOL Konvikt) 

 

                                                           
1
 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění ve znění pozdějších předpisů 
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19.5. – 20.5.2022 

20.5. – 21.5.2022 

1.6. – 2.6.2022 

2.6. – 3.6.2022 

3.6. – 4.6.2022 

4.6. – 5.6.2022 

 

Svátky města Olomouce (Horní a Dolní náměstí, Smetanovy a 

Bezručovy sady) 

17.6. – 18.6.2022 Olomoucký ½ maratón  (Horní a Dolní náměstí) 
5.9. – 6.9.2022 

6.9. –7.9.2022 

7.9. – 8.9.2022 

8.9. – 9.9.2022 

9.9. – 10.9.2022 

10.9. – 11.9.2022 

 

 

Dny evropského dědictví  

(Horní a Dolní náměstí, Smetanovy a Bezručovy sady, areál Letního 

kina Olomouc) 

25.3. – 26.3.2022 

26.3. – 27.3.2022 

1.12. – 2.12.2022 

2.12. – 3.12.2022 

3.12. – 4.12.2022 

 

 

PAF Olomouc (UC UPOL Konvikt) 

 

 

(3) Doba nočního klidu nemusí být dodržována na území městské části Olomouc – západ: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

24.9. – 25.9.2022 Blackout arena festival 2022 (Průmyslová hala Šibeník) 

 

 

Článek 4 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je  

doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 2:00 do 6:00 hodin 

(1) Na území městské části Olomouc – střed je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší od 2:00 do 6:00 hodin takto:   
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 
24.5. – 25.5.2022 

25.5. – 26.5.2022 
Olomoucký majáles Univerzity Palackého (areál Zbrojnice, ul. 

Křížkovského, Biskupské náměstí) 
9.7. – 10.7.2022 

10.7. – 11.7.2022 

11.7. – 12.7.2022 

12.7. – 13.7.2022 

13.7. – 14.7.2022 

14.7. – 15.7.2022 

15.7. – 16.7.2022 

16.7. – 17.7.2022 

 

 

 

 

CIRKUSKUS (areál Letního kina Olomouc, Dolní náměstí) 

7.10. – 8.10.2022 Oktobeer (areál Letního kina Olomouc) 

 

(2) Na území městské části Holice je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 2:00 

do 6:00 hodin takto:   
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

7.5. – 8.5.2022 

18.6.  – 19.6.2022 

Noc hasičů (Náves Svobody) 

 

10.9. – 11.9.2022 Holické kombajn  (Náves Svobody) 

 

(3) Na území městské části Droždín je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 2:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

27.5. – 28.5.2022 Den s FBC Droždín – vinné slavnosti (Gagarinova ulice + hřiště) 

28.5. – 29.5.2022 

3.9. – 4.9.2022 

Kouzelný lesíček a Československá párty (hřiště Dolní Úlehla) 

 

25.6. – 26.6. 2022 Turnaj v malé kopané a volejbalu s večerní zábavou (hřiště Dolní 
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Úlehla) 

23.7. – 24.7.2022 Pivní slavnosti s večerní zábavou (hřiště Dolní Úlehla) 

6.8. – 7.8.2022 

13.8. – 14.8.2022 

Den s Hasiči a srpnová noc (hřiště Dolní Úlehla) 

 

20.8. – 21.8.2022 Memoriál J. Skácelíka, M. Pospíšila, O. Velfela v házené mužů 

s večerní zábavou (hřiště Dolní Úlehla) 

 

(4) Na území městské části Radíkov je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 2:00 do 6:00 hodin takto:   
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

17.6. – 18.6.2022 Sousedské posezení (venkovní prostor hřiště za prodejnou Hruška) 

18.6. – 19.6.2022 Oslavy 130 let založení místního SDH Olomouc – Radíkov 

(venkovní prostor hřiště za prodejnou Hruška) 

 

(5) Na území městské části Řepčín je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 2:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

4.6. – 5.6.2022 Kácení máje (park Řepák + parkoviště inline Břetislavova) 

5.7. – 6.7.2022 Hody u vody (park Řepák + parkoviště inline Břetislavova) 

 

(6) Na území městské části Svatý Kopeček je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 2:00 do 6:00 hodin takto:   
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

27.5. – 28.5.2022 Svatokopecké hody – Svatokopecká hodová zábava (fotbalové hřiště)  

28.5. – 29.5.2022 Svatokopecké hody  – Kulturní hodový večer (fotbalové hřiště) 

 

(7) Na území městské části Chomoutov je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 2:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

24.6. – 25.6.2022 

25.6. – 26.6.2022 

Den s SDH s hasičskou zábavou (fotbalové hřiště) 

 

27.8. – 28.8.2022 Chomoutovská pouťová zábava (fotbalové hřiště) 

 

(8) Na území městské části Nedvězí je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 2:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

11.6. – 12.6.2022 Nedvězské slavnosti (Jilemnického 8/2) 

27.8. – 28.8.2022 Rozloučení s létem (Jilemnického 8/2) 

 

(9) Na území městské části Nemilany je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 2:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

3.7. – 4.7.2022 75 let nemilanského fotbalu  (areál FK Nemilany) 

17.9. – 18.9.2022 Pod křídly Sokola 160 let   
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Článek 5 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je  

doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 24:00 do 6:00 hodin 

(1) Na území městské části Olomouc-střed je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 24:00 do 6:00 hodin takto:   

(a) Z důvodu filmových projekcí v areálu Letního kina v Olomouci v měsících květnu 

2022 – září 2022 vždy v úterý a ve čtvrtek. 

(b) Z důvodu kulturní akce „Červen NAŽIVO Divadla Tramtárie“ každý den od 

1.6.2022 do 30.6.2022 v areálu Korunní pevnůstky Olomouc. 

(c) Z důvodu kulturní akce „Shakespearovské léto“ každý den od 1.8.2022 do 

25.8.2022 v areálu UC UPOL Konvikt. 

(d)  
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

20.5. – 21.5.2022 Olomoucká muzejní noc (Horní a Dolní náměstí, Náměstí Republiky, 

Smetanovy a Bezručovy sady) 

24.6. – 25.6.2022 Blackout rooftop festival 2022 (parkoviště na střeše Galerie 

Šantovka) 

1.7. – 2.7.2022 

2.7. – 3.7.2022  

8.7. – 9.7.2022 

9.7. – 10.7.2022 

15.7. – 16.7.2022 

16.7. – 17.7.2022 

22.7. – 23.7.2022 

23.7. – 24.7.2022 

29.7. – 30.7.2022 

30.7. – 31.7.2022 

5.8. – 6.8.2022 

6.8. – 7.8.2022 

12.8. – 13.8.2022 

13.8. – 14.8.2022 

19.8. – 20.8.2022 

20.8. – 21.8.2022 

26.8. – 27.8.2022 

27.8. – 28.8.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Večerní pohoda u Trojice (Horní náměstí) 

15.7. – 16.7.2022 

16.7. – 17.7.2022 

Lážo Plážo Fest (Korunní pevnůstka) 

24.8. – 25.8.2022 

25.8. – 26.8.2022 

26.8. – 27.8.2022 

 

Mezinárodní festival vojenských hudeb (Horní náměstí) 

 

(2) Na území městské části Nedvězí je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

30.4. – 1.5.2022 Pálení čarodějnic (Jilemnického 8/2) 

10.7. – 11.7.2022 Dětský den (Jilemnického 8/2) 

 

(3) Na území městské části Nemilany je doba nočního vymezena dobou kratší od 24:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

28.5. – 29.5.2022 Dětský den (areál FK Nemilany) 

18.6. – 19.6. 2022 

10.9. – 11.9.2022 

Nemilanské slavnosti (areál FK Nemilany +areál TJ Sokol Nemilany) 
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24.9. – 25.9.2022 Rozloučení s létem (areál FK Nemilany) 

 

(4) Na území městské části Nový Svět je doba nočního vymezena dobou kratší od 24:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

14.5. – 15.5.2022 Večerní promítání na hřišti nebo májová veselice s hudební produkcí 

(Multifunkční hřiště ul. Přichystalova) 

27.8. – 28.8.2022 Konec prázdnin s hudební produkcí  

(Multifunkční hřiště ul. Přichystalova) 

3.9. – 4.9.2022 Večerní promítání na hřišti nebo Setkání přátel Nového Světa 

s hudební produkcí (Multifunkční hřiště ul. Přichystalova) 

 

(5) Na území městské části Řepčín je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

7.5. – 8.5.2022 Čarodějnický karneval (parkoviště In-line, park Řepák) 

27.8.  – 28.8.2022 Rozloučení s prázdninami (parkoviště In-line, park Řepák) 

 

(6) ) Na území městské části Staré Hodolany a Bělidla je doba nočního vymezena dobou 

kratší od 24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

2.7. – 3.7.2022 Setkání přátel Hodolan  

(hřiště a přilehlé prostory FC Sigma Hodolany + TJ Hodolany) 

 

(7) Na území městské části Svatý Kopeček je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

29.4. –30.4.2022 

29.7. –30.7.2022 

12.8. – 13.8.2022 

23.9. – 24.9.2022 

 

Letní kino – Svatý Kopeček (fotbalové hřiště)  

3.9. – 4.9.2022 Dřevorubecké závody + hudební produkce (fotbalové hřiště) 

 

 

(8) Na území městské části Radíkov je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

23.4. – 24.4.2022 Hodová zábava (hřiště za prodejnou Hruška) 

16.7. –17.7.2022 Mezinárodní setkání hasičů (hřiště za prodejnou Hruška) 

 

 

(9) Na území městské části Lošov je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 24:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

4.6. – 5.6.2022 Dětský den 

13.8. –14.8.2022 Hasičská soutěž 
 

 

(10) Na území městské části Chválkovice je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

od 24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

10.6. –11.6.2022 Dětské hasičské závody 

11.6. –12.6.2022 Biomac hanácká extraliga 
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Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o nočním klidu, ze dne 8. 3. 2021, 

obecně závazná vyhláška č. 8/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 3/2021, ze dne 7. 6. 2021 a obecně závazná vyhláška č. 10/2021, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o nočním klidu ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 8/2021, ze dne 6. 9. 2021. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

 

………………………………….    …..…………………………… 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.    JUDr. Martin Major, MBA v.r. 

            primátor         1. náměstek primátora 

                                      

 

 

 

 

 

  


