6/2003 - Nařízení města O stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území
města
Rada města Jílového se usnesla dne 1. prosince 2003 vydat dle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění
uvedeného v § 1 a v § 4a odst.1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 odst. 8 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Článek 1
Předmět úpravy
Nařízením se stanovuje maximální cena za nucený odtah silničního vozidla při porušení obecně
závazných předpisů1,2) na území města Jílového.

Článek 2
Všeobecné podmínky
1) Maximální ceny platí pro nucený odtah silničních vozidel porušujících obecně závazné právní
předpisy na území města Jílového.
2) Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů.
3) Maximální cenou dle tohoto nařízení se rozumí cena za nucený odtah silničního vozidla a jeho
střežení včetně daně z přidané hodnoty.
4) Do maximálních cen jsou zahrnuty tyto položky:
a) odtah úplný: jízdní výkon, pořízení videozáznamu odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení)
s použitím navijáku (mechanické ruky), provedení písemného záznamu, převezení vozidla na určené
parkoviště, složení pomocí navijáku (mechanické ruky) a předání obsluze parkoviště,
b) odtah neúplný: jízdní výkon, pořízení videozáznamu odtahovaného vozidla, výkon na místě
(naložení) s použitím navijáku (mechanické ruky), vyložení vozidla na místě a provedení písemného
záznamu o přerušení výkonu,
c) služby parkovišť nuceně odtaženého vozidla, přejímka na parkovišti, střežení, nutné přemisťování
automobilu na parkovišti v době střežení, výdej vozidla a další administrativní úkony spojené s
vydáním vozidla a přejímkou jeho majitelem.

Článek 3
Stanovení maximálních cen
1) Z hlediska realizace odtahu se stanovuje maximální cena:
a) za jeden odtah úplný 1.000,- Kč (včetně DPH)
b) za jeden odtah neúplný 500,- Kč (včetně DPH)
2) Cena za střežení odtaženého vozidla se určuje jako cena obvyklá a činí za každý (i zapo- čatý) den
250,- Kč (včetně DPH).

Článek 4
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění.

1) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 nařízení města Jílového č. 1/2003

Postup při provádění nuceného odtahu
1) Při příjezdu na místo zajistit přítomnost strážníka Městské policie Jílové k zajištění součinnosti.
2) Pořídit dokumentaci vozidla (vozidel) na videozáznam. Při snímání dbát na to, aby na záznamu
bylo:
patrno, že vozidlo je v místě zakázaného stání, či tvoří překážku silničního provozu,
vozidlo zachyceno postupně celé ze všech stran včetně SPZ (registračního čísla),
u vozidla poškozeného před odtahem nasnímáno poškození vozidla (detail).
3) Vyplnit čitelně protokol o odtažení vozidla dle předtisku.
4) Ohraničit místo odtahů a následného provádění prací rozmístěním kuželů, které by měly přispět ke
zvýšení bezpečnosti pracovníků a navíc zabrání v průběhu prací novému parkování.
5) Sdělit městské policii značku odtaženého vozidla, jeho SPZ (registrační číslo), která následně předá
informaci Policii ČR.
6) V případě, že se v průběhu odtahu dostaví majitel na místo, řešit situaci ve spolupráci s městskou
policií, která může uložit pokutu, nepožadovat vždy úhradu za započatý odtah, a to:
vozidlo ještě není nakládáno - řešit cestou městské policie,
vozidlo je naloženo - řešit jako neúplný odtah.

Úkony před, při a po vydání odtaženého vozidla
Úkony provádí zástupce příkazníka:
1) Zjistit totožnost osoby, která žádá o vydání vozidla, a požádat o předložení dokladů od vozidla.
Pokud přejímající osoba bude požadovat informaci o důvodu odtažení, sdělí se údaje uvedené v části
E protokolu o odtažení vozidla.
2) Poučit osobu o výši úhrady, která musí být provedena na místě před vydáním vozidla. Bez
provedení úhrady celé částky nebude vozidlo vydáno. V případě námitek sdělit, že je postupováno v
souladu s ustanovením § 175 občanského zákoníku - uplatnění tzv. zadržovacího práva.
3) V předtisku protokolu o odtažení vozidla vyplnit část týkající se předání vozidla a platby. Doplňuje
se totožnost osoby, která vozidlo přebírá, částku za odtah a poplatek za parkovné. Úhradu převezme
v hotovosti, což stvrdí podpisem na tiskopise a nechá si podepsat převzetí vozidla. Přejímající osobě
předat doklad o zaplacení a kopii protokolu.

4) Nahlásit vydání odtaženého vozidla Městské policii Jílové a vozidlo vydat až po provedení
zákonných úkolů Městské policie.

Postup při řešení stížností na neoprávněný odtah vozidla
Při řešení stížností na neoprávněný odtah vozidla se postupuje v souladu s ?Pravidly pro přijímaní a
vyřizování petic a stížností? schválených Radou města Jílového 28. července 2003.

