Nařízení Města Kutná Hora
č. 2/ 2017
o stanovení maximálních cen za odstranění vozidel
na území města Kutná Hora
Rada města Kutné Hory se usnesla vydat na základě § 1 a § 4a odst. 1, písm. a) zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších změn a doplňků,
zákonů č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 329/17 ze dne 3. května 2017 toto
Nařízení.
Článek l
Základní ustanovení
1) Nařízení stanovuje maximální ceny za odstranění vozidel na území města Kutné Hory dle podmínek
upravených obecně závaznými předpisy, zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů a zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
2) Maximální cena se uplatní při odstranění vozidla porušujícího výše uvedené obecně závazné předpisy na
náklad provozovatele vozidla.
Článek 2
Stanovení maximálních cen
Za odstranění vozidla se stanovuje maximální cena ve výši:

dokončené odstranění vozidla dle zákona 361/2000 Sb.

dokončené odstranění, odstavení vozidla dle zákona 13/1997 Sb.

dokončené odstranění, odstavení a vrácení vozidla dle zákona 13/1997 Sb.

nedokončené odstranění vozidla dle zákona 361/2000 Sb. a 13/1997 Sb.

odstranění vraku dle zákona 13/1997 Sb.
Za parkování odstraněného vozidla dle zákona 361/2000 Sb., včetně odstraněného vraku
vozidla dle zákona 13/1997 Sb. na odstavném parkovišti se stanovuje cena ve výši:
 za první kalendářní den
 za každý započatý následující kalendářní den
 za každý započatý kalendářní den při umístění vozidla v krytém
objektu (kabriolety, luxusní voz., otevřená okna, nebezpečí poškození)
 za výdej vozidla mimo pracovní dobu v pracovních dnech
 za výdej vozidla mimo pracovní dobu ve dnech prac. klidu, o svátcích

1 950,- Kč
1 950,- Kč
2 600,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

190,- Kč
250,- Kč
450,- Kč
250,- Kč
450,- Kč

Článek 3
Všeobecné podmínky
1) Maximálními cenami dle tohoto nařízení se rozumí ceny za odstranění vozidla včetně DPH.
2) Tyto maximální ceny jsou závazné pro všechny subjekty zajišťující odstranění vozidla speciálním vozidlem
na území města Kutné Hory.
3) Do maximálních cen za odstranění vozidel jsou zahrnuty všechny činnosti související s odstraněním vozidla,
celková cena však nesmí překročit maximální cenu uvedenou v čl. 2 tohoto nařízení.
4) Výklad pojmů:
- za dokončené odstranění vozidla se považuje okamžik, kdy odstraňované vozidlo bylo již naloženo na
vozidlo odtahové služby
- za odstranění, odstavení a vrácení vozidla (tzv. dvojí odtah) se považuje dokončené odstranění vozidla
provedené dvakrát v rámci jednoho dne, např. během blokového čištění komunikací v rámci dočasného
zákazu dle zákona 13/1997 Sb.
- za nedokončené odstranění vozidla se považuje zahájení úkonů vedoucích k uskutečnění odstranění vozidla,
tj. stav, kdy již došlo ke spojení lanem navijáku odtahového vozidla s odstraňovaným vozidlem
(u odtahového vozidla s rampou), nebo bylo-li odstraňované vozidlo již vyzvednuto příslušným technickým
zařízením odtahového vozidla, ale nebylo ještě na odtahové vozidlo naloženo (u odtahového vozidla se
zdvihacím ramenem). Nedokončené odstranění vozidla platí pro odstranění vozidla provedené dle zákona
361/2000 Sb. i zákona 13/1997 Sb.

Článek 4
Podmínky odstranění vozidla
1) Neodstraní-li provozovatel vozidlo tvořící překážku silničního provozu dle zákona 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, nebo např. bránící provedení údržby komunikací při blokovém úklidu dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bude toto vozidlo odstraněno na náklady provozovatele
vozidla odtahovou službou.
2) a) odstranění vozidla nařízené policistou nebo strážníkem obecní policie dle zákona 361/2000 Sb.:
- postup policisty nebo strážníka obecní policie ve věci odstranění vozidla je popsán v zákonu 361/2000 Sb.
- v případě dokončeného odstranění vozidla bude odstraněné vozidlo umístěno na příslušnou (k tomuto účelu
zřízenou) odstavnou parkovací plochu, vozidla se z této plochy vydávají vlastníku (provozovateli, řidiči) po
předchozím prokázání jeho totožnosti a předložení dokladů k vozidlu
- doklady o provedeném odstranění vozidla (dokončeném i nedokončeném) se předávají k následnému
dořešení Městu Kutná Hora
b) odstranění vozidla nařízené vlastníkem komunikace v souladu se zákonem 13/1997 Sb.:
- dostaví-li se vlastník (provozovatel, řidič) vozidla na místo, z něhož je prováděno odstranění vozidla
v době, kdy vozidlo ještě nebylo vyzdviženo příslušným technickým zařízením či ani ještě nebylo
s odtahovým vozidlem spojeno lanem navijáku nebo jiným zařízením, je povinen na pokyn zástupce
vlastníka komunikace s vozidlem ihned odjet
- v době, kdy již byl s vozidlem zahájen úkon vedoucí k uskutečnění odstranění vozidla, čímž se rozumí
spojení lanem navijáku odtahového vozidla s odstraňovaným vozidlem (u odtahového vozidla s rampou),
nebo bylo-li odstraňované vozidlo již vyzvednuto příslušným technickým zařízením odtahového vozidla, ale
nebylo ještě na odtahové vozidlo naloženo (u odtahového vozidla se zdvihacím ramenem), tzv. nedokončené
odstranění vozidla, vydá se vozidlo vlastníku (provozovateli, řidiči), který se prokáže příslušnými doklady
a s vozidlem na pokyn zástupce vlastníka komunikace ihned odjede, uvedené ustanovení platí jen
v případech, kdy se vlastník (provozovatel, řidič) k vozidlu během odstranění vozidla osobně dostaví,
následně předá zástupce vlastníka komunikace dokumentaci o provedeném nedokončeném odstranění
vozidla k následnému dořešení (vymáhání) Městu Kutná Hora
- v případě dokončeného odstranění, odstavení a vrácení vozidla, které bylo ponecháno na pozemní
komunikaci v rozporu se zákonem 13/1997 Sb., je vozidlo po pominutí důvodů pro odstranění, bez
zbytečného odkladu vráceno na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním
okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo předtím odstraněno, předá zástupce vlastníka komunikace
dokumentaci o provedeném úkonu k následnému dořešení (vymáhání) Městu Kutná Hora.
3) Odstranění vozidla, úkony spojené s odstraněním vozidla, umístění a střežení vozidla na odstavné ploše je
vlastník (provozovatel) vozidla vždy povinen Městu Kutná Hora uhradit. Všechny uvedené prokazatelné
náklady (do výše max. cen – viz článek 2) jsou odtahovou službou vyúčtovány Městu Kutná Hora, které je
po jejím uhrazení vymáhá na provozovateli vozidla.
4) Na samotném místě přestupku policista, strážník obecní policie, pracovník odtahové služby ani zástupce
vlastníka pozemní komunikace, platbu za odstranění, odstavení a vrácení vozidla nebo za nedokončené
odstranění vozidla přímo nevybírá, to platí pro oba typy provedených odstranění vozidel.
5) Odpovědnost za případné škody způsobené odtažením vozidla se řídí příslušnými ustanoveními občanského
a obchodního zákoníku.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízením se ruší Nařízení města Kutná Hora č. 1/2017 o stanovení maximální ceny za odtah
vozidel na území města Kutné Hory.
Článek 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.

…………………………………
Bc. Martin Starý, DiS
starosta
…………………………………
Ing. Zuzana Moravčíková
místostarosta
Zveřejněno na úřední desce dne: ………………

………………………………
Ing. Josef Viktora
místostarosta
Sejmuto z úřední desky dne: ……………….

