
 

Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, 

 

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých 

se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  
 

 

Změna: nařízení č. 17/2011 Sb. hl. m. Prahy  

Změna: nařízení č. 19/2012 Sb. hl. m. Prahy  

Změna: nařízení č. 18/2014 Sb. hl. m. Prahy  

Změna: nařízení č. 2/2017 Sb. hl. m. Prahy  

  

  

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 21. 12. 2010 vydat podle § 44 odst. 2 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 

odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 97/2009 Sb., 

toto nařízení:  

 

§ 1  

 

 Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny 

v příloze k tomuto nařízení.  

  

§ 2  

 

 Zrušují se:  

  

1. Vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých 

se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

  

2. Vyhláška č. 35/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy 

č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

  

3. Obecně závazná vyhláška č. 50/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního 

města Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých 

se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky 

č. 35/1999 Sb. hl. m. Prahy.  

  

4. Nařízení č. 14/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, 

o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.  

  

5. Nařízení č. 12/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, 

o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.  

  

6. Nařízení č. 15/2009 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, 
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o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.  

  

§ 3  

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r.  

 

primátor hlavního města Prahy  

 

 

Ing. Karel Březina, v. r.  

 

náměstek primátora hlavního města Prahy  
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Příloha k nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy  

 

 

Z důvodu velikosti souboru je možno Přílohu nalézt na následujících internetových adresách: 

 

mapy podle jednotlivých městských částí 

 

http://www.praha.eu/jnp/EXTERNAL/zima_2017/ 

 

 

balíček všech PDF map ke stažení 

 

http://www.praha.eu/jnp/EXTERNAL/zima_2017/cela-praha.zip 

 

 

interaktivní aplikace ke stažení 

 

http://www.praha.eu/jnp/EXTERNAL/zima_2017/ucho2017.zip. 
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