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č. 6/2020 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHOMĚSTA LIBEREC, 

o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 28. 5. 2020 usneslo vydat 

usnesením č. 130/2020 na základě § 10 písm. d) a ustanovení § 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: 

 

Čl. 1 

Předmět 

 

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

nočního klidu vymezena dobou kratší. 

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1 

 

 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

 

Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, jsou stanoveny 

v příloze této obecně závazné vyhlášky. 

 
 

Čl. 4 

Informace o konání akce 

 

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v příloze této obecně závazné 

vyhlášky bude zveřejněna magistrátem na webových stránkách města minimálně 10 dnů před 

datem konání. 
 

 

 
 

1 Dle platného ustanovení § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 

dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 

slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“ 
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Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ke dni účinnosti se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 

3/2018, o nočním klidu. 

 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. června 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Zbyněk Karban              Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.   

náměstek primátora  primátor města 
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Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou 
kratší: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 

b) v době konání doprovodné hudební produkce k akci „Jizerská 50“, 
která se každoročně koná jeden víkend v měsíci lednu nebo únoru, je doba 
nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou 
od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

c) v době konání akce „Čarodějnice“, která se koná vždy 30. dubna, je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 

d) V době konání festivalu „Anifilm“, která se každoročně koná pět dnů 
v první polovině května, (tento rok mimořádně od 6. do 11. 10.), je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

e) v době konání akce „Majáles“, která se každoročně koná po dva večery v 
květnu, je doba nočního klidu vymezena dobou od 00:00 hodin 
do 06:00 hodin,  

f) v době konání akce „Muzejní noc pod Ještědem“, která se každoročně 
koná v měsíci květnu nebo červnu v prostoru mezi Severočeským muzeem, 
Oblastní galerií a Technickým muzeum na Masarykově ulici, je doba nočního 
klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou 
od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

g) v době konání „5 hudebních akcí v Restauraci na Liberecké přehradě  
a přilehlé pláži“, která se každoročně koná v průběhu měsíce května  
až října, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den 
následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,  

h) v době konání akce „FROZENFEST“ v zahradě Lidových sadů v období 20. 
května do 30. června nebo od 25. srpna do 15. října je doba nočního klidu 
vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin  
do 06:00 hodin. 

i) v době konání akce „Liberecký jarmark“, která se každoročně koná 
o druhém víkendu v měsíci červnu na náměstí Dr. E. Beneše a přilehlých 
ulicích, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den 
následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,  

j) v době konání akce „Ještědská Odysea“, která se každoročně koná ve 
Sportovním areálu Vesec v měsíci červnu, je doba nočního klidu vymezena 
v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 02:00 do 06:00 hodin, 

 

k) v době konání akce „Noční dětská hasičská soutěž pro družstva 
mladých hasičů konaná v Ostašově“, která se každoročně koná v měsíci 
červnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den 
následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

l) v době konání akce „Mezinárodní Festival Mateřinka“, která se koná vždy 
v lichých letech, třetí týden v červnu na náměstí Dr. E. Beneše, je doba 
nočního klidu po dva večery vymezena dobou od 1:00 hodin do 06:00 hodin, 
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m) v době konání akce „Cvičení záchranářů“ konané každoročně v červnu 
v areálu libereckého letiště, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne 
konání akce na den následující dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 

n) v době konání akce „Vratislavické slavnosti piva“ konané každoročně  
ve Vratislavicích nad Nisou v měsíci červnu, je doba nočního klidu vymezena 
v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 
hodin, 

o) v době konání akce „Hudební festival Vraťák“ konané každoročně 
ve Vratislavicích nad Nisou v měsíci červnu nebo červenci, je doba nočního 
klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 
hodin do 06:00 hodin, 

p) v době konání akce „Krajské slavnosti“, která se každoročně koná 
v měsíci červnu nebo září, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne 
konání akce na den následující dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 

q) v době konání akce Technické univerzity Liberec „Ještěd F kleci“ 
konané každoročně v měsíci červnu, je doba nočního klidu vymezena v noci 
ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

r) v době konání akce „Letní kino“ v zahradě Lidových sadů v druhé polovině 
června, v červenci a srpnu je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne 
konání akce na den následující dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin, 

s) v době konání soutěže o „Pohár primátora“ v požárním útoku konané 
každoročně ve Sportovním areálu Vesec v měsíci červenci nebo srpnu, je 
doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující 
dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

t) době konání akce „Léto na náměstí“, která se každoročně koná v průběhu 
měsíce července až začátek září na náměstí Dr. E. Beneše, je doba nočního 
klidu během šesti akcí vymezena v noci ze dne konání akce na den 
následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

u) v době konání akce „Benátská noc“ konané každoročně ve Sportovním 
areálu Vesec v měsíci červenci nebo srpnu, je doba nočního klidu 
vymezena:  

a. v noci ze čtvrtka na pátek dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 
b. v noci z pátku na sobotu dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin, 
c. v noci ze soboty na neděli dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin, 

v) v době konání akce „Bohemia Jazz Fest“ konané každoročně v měsíci 
červenci nebo srpnu na náměstí Dr. E. Beneše, je doba nočního klidu 
vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00  
hodin do 06:00 hodin, 

w) v době konání akce „Vratislavické slavnosti“ konané každoročně ve 
Vratislavicích nad Nisou v měsíci červenci nebo srpnu, je doba nočního klidu 
vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin 
do 6:00 hodin, 

x) v době konání akce „Country festival u vody“ konané každoročně ve 
Vratislavicích nad Nisou v měsíci srpnu, je doba nočního klidu vymezena  
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v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 
hodin, 

y) v době konání akce „Jiskra pro …“ konané každoročně ve Vratislavicích 
nad Nisou v měsíci srpnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne 
konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,  

z) v době konání akce „Dubgang“, která se každoročně koná po dva večery 
v srpnu v areálu autokempu v Pavlovicích, je doba nočního klidu vymezena 
dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

aa) v době konání akce „Big ´O´ Band (p. Marek Ottl)“ konané každoročně na 
náměstí Dr. E. Beneše v měsíci září, je doba nočního klidu vymezena v noci 
ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

bb) v době konání akce „Dny evropského dědictví“ konané každoročně 
o víkendu v měsíci září na náměstí Dr. E. Beneše, je doba nočního klidu 
vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 
hodin do 06:00 hodin, 

cc) v době konání akce „Oslavy Ještědu“ konané každoročně o víkendu 
v měsíci září, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na 
den následující dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin, 

dd) v době konání akce Technické univerzity Liberec „Univerzita dokořán“ 
konané každoročně v prostorách Technické univerzity v Liberci a přilehlých 
ulicích Čížkova a Studentská v noci z neděle na pondělí v měsíci září, je doba 
nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou 
23:30 hodin do 06:00 hodin, 

ee) v době konání akce „Léto Fest“, která se koná po dva večery v září 
v areálu libereckého letiště, je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 
hodin do 06:00 hodin, 

ff) v době konání akce „Festival vína“ konané každoročně ve Vratislavicích  
nad Nisou v měsíci září, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání 
akce na den následující dobou od 23:00 hodin do 06:00 hodin,  

 
 
 
Informace o konkrétním termínu konání výše uvedených akcí bude zveřejněna 

postupem dle Čl. 4 této obecně závazné vyhlášky.  

 


