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Statutární město Brno 

 

Nařízení č. 5/2019, 
 

kterým se zrušuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních 
komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Rada města Brna se usnesla na své R8/024. schůzi konané dne 30. 4. 2019 vydat dle ust. § 102 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  
 

Článek 1 
 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se: 

1. Nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na 

nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba. 

2. Nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje zimní údržba. 

3. Nařízení statutárního města Brna č. 13/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008. 

4. Nařízení statutárního města Brna č. 20/2010, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008 a 13/2009. 

5. Nařízení statutárního města Brna č. 14/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009 

a 20/2010. 

6. Nařízení statutárního města Brna č. 9/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009, 

20/2010 a 14/2011. 

7. Nařízení statutárního města Brna č. 11/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009, 

20/2010, 14/2011 a 9/2012. 
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8. Nařízení statutárního města Brna č. 14/2014, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění 

nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009, 20/2010, 14/2011, 9/2012 a 11/2013. 

9. Nařízení statutárního města Brna č. 14/2016, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění 

pozdějších nařízení.  

10. Nařízení statutárního města Brna č. 18/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění 

pozdějších nařízení.  

11. Nařízení statutárního města Brna č. 18/2018, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města 

Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění 

pozdějších nařízení.  

 

Článek 2 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 
 

 

 

 

vz. Bc. Tomáš Koláčný 

2. náměstek primátorky města Brna 

 

Mgr. Petr Hladík 
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