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STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č. 18/2019,

o nočním klidu

ve znění OZV č. 2/2020

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 13. 12. 2019 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. 6 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 předpisu1 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. 2019 na 1. 1. 2020.

(2) Doba nočního klidu nemusí být dodržována na území městské části Olomouc – střed:
V noci z…na… Z důvodu konání akce:
17.4. – 18.4.2020
18.4. – 19.4.2020
19.4. – 20.4.2020

Olomoucký tvarůžkový festival
(včetně montáže a demontáže pódia na Horním a Dolním náměstí)

4.6. – 5.6.2020
5.6. – 6.6.2020
6.6. – 7.6.2020

Svátky města Olomouce 
(včetně montáže a demontáže pódia na Horním a Dolním náměstí)

12.6. – 13.6.2020
13.6. – 14.6.2020

Olomoucký ½ maratón 
(včetně montáže a demontáže pódia a vybavení na Horním a Dolním 
náměstí)

27.8. – 28.8.2020
28.8. – 29.8.2020

Mezinárodní festival vojenských hudeb
(včetně montáže a demontáže pódia na Horním náměstí)

                                                          
1 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., kterým se mění zákon 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony
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29.8. – 30.8.2020

10.9. – 11.9.2020
11.9. – 12.9.2020
12.9. – 13.9.2020

Dny evropského dědictví 
(včetně montáže a demontáže pódia na Horním a Dolním náměstí)

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:
28.4. – 29.4.2020
29.4. – 30.4.2020
30.4. – 1.5.2020
1.5. – 2.5.2020
2.5. – 3.5.2020

Academia Film Olomouc
(parkán Uměleckého centra UP a areál Zbrojnice)
+ Pálení čarodějnic (areál Korunní pevnůstky)

6.5. – 7. 5. 2020
7.5. – 8.5.2020

Olomoucký Majáles Univerzity Palackého
(areál Zbrojnice)

12.5. – 13.5.2020
13.5. – 14.5.2020
14.5. – 15.5.2020
15.5. – 16.5.2020
16.5. – 17.5.2020
17.5. – 18.5.2020
18.5. – 19.5.2020
20.5. – 21.5.2020
21.5. – 22.5.2020
22.5. – 23.5.2020
23.5. – 24.5.2020
24.5. – 25.5.2020

Divadelní Flora 
(areál Parkán Uměleckého centra UP – konvikt)

28.5. – 29.5.2020
29.5. – 30.5.2020
30.5. – 31.5.2020

Beerfest Olomouc
(areál Korunní pevnůstky)

14.8. – 15.8.2020
15.8. – 16.8.2020

Festival Létofest 
(veřejné prostranství před Šantovkou)

12.9. –13.9.2020 Bounty Rock Cafe Open Air 2020
(areál Korunní pevnůstky)

(2) 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:
25. 4. – 26. 4. 2020 Pálení čarodějnic (hasičský plácek)
13. 6. – 14. 6. 2020 Oslavy 90 let házené v Droždíně + večerní zábava
27. 6. – 28. 6. 2020 Turnaj v malé kopané a volejbalu + večerní zábava 
25. 7. – 26. 7. 2020 Pivní slavnosti, zábava, diskotéka
8. 8. – 9. 8. 2020 Hasičská zábava
22. 8. – 23. 8. 2020 Memoriál J. Skácelíka M. Pospíšila v házené mužů + večerní zábava
29. 8. – 30. 8. 2020 Droždínské vinobraní s FBC Droždín, Droždín cup 2020
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(3) 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:
20. 6. – 21. 6. 2020 Noc hasičů 
3. 10. – 4. 10. 2020 Holické kombajn

(4) 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:
19. 6. – 20. 6. 2020 Soutěž mladých hasičů

(5) 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:
13. 6. – 14. 6. 2020 Nedvězské slavnosti

(6) 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:
19. 6. – 20. 6. 2020 Mezinárodní setkání hasičů
20. 6. – 21. 6. 2020 14. ročník Netradiční soutěže + hasičská zábava

(7) 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:
25. 4. – 26. 4. 2020 Čarodějnický karneval
30. 5. – 31. 5. 2020 Kácení máje

(8) 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:
29. 5. – 30. 5. 2020 Svatokopecké hody – Svatokopecká hodová zábava 
30. 5. – 31. 5. 2020 Svatokopecké hody –  Kulturní hodový večer  

(9) Na území městské části Týneček je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
od 2:00 do 6:00 hodin takto:
V noci z…na… Z důvodu konání akce:
29. 8. – 30. 8. 2020 Ukončení léta

(10) 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:
1.5. na 2.5.2020 Pivní festival Chomoutov
20.6. na 21.6.2020 Taneční zábava TJS a SDH Chomoutov
29.8. na 30.8.2020 Pouťová taneční zábava
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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 Letním kině v Olomouci v měsících květnu 2020 –
září 2020 vždy v úterý a ve čtvrtek.

(b) V případě náhradních filmových projekcí v Letním kině v Olomouci v měsících 
květnu 2020 – září 2020 v určené středy, jejichž datum bude vyvěšeno vždy 
nejméně 5 dní předem na úřední desce Magistrátu města Olomouce. 

(c) Z důvodu kulturních akcí v areálu Letního kina v Olomouci vždy jednu sobotu 
v každém z měsíců dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září, říjnu, listopadu 
a prosinci 2020, jejichž datum bude vyvěšeno vždy nejméně 5 dní předem 
na úřední desce Magistrátu města Olomouce.

(d)
V noci z…na… Z důvodu konání akce:
30.4. – 1. 5. 2020 Pálení čarodějnic

(areál Korunní pevnůstky)
10.7. - 11.7.2020
11.7. - 12.7.2020
17.7. - 18.7.2020
18.7. - 19.7.2020
24.7. – 25.7.2020
25.7. – 26.7.2020

Večerní pohoda u Trojice
(Horní náměstí)

(2) Na území městské část Hejčín je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 24:00 
do 6:00 hodin takto:
V noci z…na… Z důvodu konání akce:
3. 7. – 4. 7. 2020 Cyrilometodějské hody
4. 7. – 5. 7. 2020 Cyrilometodějské hody

(3) 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:
23. 5. – 24. 5. 2020 Guláš festival
4. 7. – 5. 7. 2020 Netradiční soutěž se zábavou

19.9. – 20. 9. 2020 Country večer

(4) 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:
19. 9. -20. 9. 2020 Nemilanské slavnosti (sokolské hřiště)

(5) 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:
16. 5. – 17. 5. 2020 Večerní promítání – tradiční akce na hřišti
23. 6. – 24. 6. 2020 Dětský den – tradiční akce na hřišti
29. 8. – 30. 8. 2020 Konec prázdnin – tradiční akce na hřišti
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5. 9. – 6. 9. 2020 Večerní promítání – tradiční akce na hřišti

(6) 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:
29. 8. – 30. 8. 2020 Sejdeme se u vody

(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:
30. 4. – 1. 5. 2020 „Letní kino – Svatý Kopeček“
14. 8. – 15. 8. 2020 „Letní kino – Svatý Kopeček“
5. 9. – 6. 9. 2020 Dřevorubecké závody + hudební produkce
25. 9. – 26. 9. 2020 „Letní kino – Svatý Kopeček“

(8) Na území městské části Týneček je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
od 24:00 do 6:00 hodin takto:
V noci z…na… Z důvodu konání akce:
25. 4. – 26. 4. 2020 Stavění májky, pálení čarodějnic

(9) 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:
27. 6. – 28. 6. 2020 Setkání přátel Hodolan 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 10/2018, o nočním klidu, obecně závazná
vyhláška č. 3/2019, obecně závazná vyhláška č. 6/2019 a obecně závazná 
vyhláška č. 7/2019, které mění a doplňují obecně závaznou vyhlášku č. 10/2018.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 30. 12. 2019.

…………………………….. ……………………………

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA JUDr. Martin Major, MBA
           primátor    1. náměstek primátora

                                 




