Nařízení Města Kutná Hora
č. 4 / 2011
o stanovení maximální ceny za nucený odtah 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,
a § 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o 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. 1060/11 ze dne 14.prosince 2011 toto nařízení :

Článek l
Základní ustanovení
1. Nařízení stanovuje maximální cenu za nucený odtah vozidla na území města Kutné Hory podle
podmínek upravených zvláštním obecně závazným předpisem 1)
2. Maximální cena se uplatní při odstranění vozidla porušujícího obecně závazné předpisy na náklad
jeho vlastníka (např. tvoří-li vozidlo překážku provozu na pozemních komunikacích, neoprávněně
stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidla přepravující osoby tělesně postižené, brání provedení
blokového úklidu komunikací stanoveného dopravními značkami) v souladu s obecně závazným
předpisem 2)
3. Takto odstraněná vozidla budou umístěna a střežena na parkovišti s nepřetržitým provozem, jehož
provozovatelem je subjekt mající s městem Kutná Hora uzavřenou smlouvu na provádění
nucených odtahů vozidel.

Článek 2
Výše maximálních cen
1) Za nucené odtažení vozidla se stanovuje maximální cena ve výši:



za dokončený odtah ………………………………..………..……… 1 550,- Kč
za nedokončený odtah ………………..…………………..…..….…… 650,- Kč

2) Za střežení odtaženého vozidla na parkovišti smluvní odtahové služby se stanovuje cena ve výši:




za každý započatý kalendářní den ……………………………..…….… 190,- Kč
za každý započatý kalendářní den při umístění vozidla
v krytém objektu (kabriolety, luxusní vozidla)…………………...…….. 250,- Kč
za výdej vozidla v době od 22:00 do 6:00 hod v pracovních dnech nebo
kdykoliv ve dnech pracovního klidu ….…………………………..….…..250,- Kč

Článek 3
Všeobecné podmínky
1.) Maximálními cenami dle tohoto nařízení se rozumí ceny za nucený odtah vozidla včetně DPH.
2.) Maximální ceny platí pro nucený odtah vozidel porušujících obecně závazné právní předpisy.
Tyto ceny jsou závazné pro všechny subjekty zajišťující nucené odtahy speciálním vozidlem na
území města Kutné Hory.
3.) Do maximálních cen za nucený odtah vozidel jsou zahrnuty třeba jen zahájené činnosti
za nedokončený i dokončený odtah.
4.) Výklad pojmů:
Za nedokončený odtah se považuje zahájení úkonů vedoucích k uskutečnění odtahu, tj. stav,
kdy již došlo ke spojení lanem navijáku odtahového vozidla s odtahovaným vozidlem
(u odtahového vozidla s rampou), nebo bylo-li odtahované vozidlo již vyzvednuto příslušným
technickým zařízením odtahového vozidla, ale nebylo ještě na odtahové vozidlo naloženo
(u odtahového vozidla se zdvihacím ramenem).
Za dokončený se odtah považuje od okamžiku, kdy odtahované vozidlo bylo již naloženo na
vozidlo odtahové služby.
5.) Úhradou ceny za nucený odtah vozidla není dotčena povinnost zaplacení pokuty uložené za
spáchaný přestupek

Článek 4
Podmínky nucených odtahů vozidel
1.) Neodstraní-li vozidlo tvořící překážku silničního provozu, neoprávněně stojící na parkovišti
vyhrazeném pro vozidla přepravující osoby tělesně postižené nebo bránící provedení blokového
úklidukomunikací neprodleně jeho vlastník nebo provozovatel, bude toto vozidlo odtaženo na
náklady vlastníka subjektem, který má s městem Kutná Hora uzavřen smluvní vztah k provádění
nucených odtahů vozidel na území města Kutné Hory.
2.) Odtažená vozidla se umísťují na střežené parkoviště ve správě subjektu, který má s městem
Kutná Hora uzavřen smluvní vztah na provádění nucených odtahů dle předchozího odstavce.
Vozidla se z tohoto parkoviště vydávají vlastníku (provozovateli, řidiči) po předchozím
prokázání jeho totožnosti, předložení dokladů k vozidlu, uhrazení stanovené ceny za nucený
odtah a potvrzení převzetí vozidla do předloženého protokolu.
3.) Dostaví-li se vlastník (provozovatel, řidič) vozidla na místo, z něhož je prováděn nucený odtah
v době, kdy vozidlo ještě nebylo vyzdviženo příslušným technickým zařízením či ani ještě
nebylo s odtahovým vozidlem spojeno lanem navijáku nebo jiným zařízením, vozidlo se po
projednání přestupku se strážníkem Městské policie Kutná Hora nebo Policie ČR vydá vlastníku
(provozovateli, řidiči) , který je povinen s vozidlem ihned odjet
4.) V době, kdy již byl s vozidlem zahájen úkon vedoucí k uskutečnění odtahu, čímž se rozumí
spojení lanem navijáku odtahového vozidla s odtahovaným vozidlem (u odtahového vozidla
s rampou), nebo bylo-li odtahované vozidlo již vyzvednuto příslušným technickým zařízením
odtahového vozidla, ale nebylo ještě na odtahové vozidlo naloženo (u odtahového vozidla se
zdvihacím ramenem), vydá se vozidlo po projednání přestupku se strážníkem Městské policie
Kutná Hora nebo Policie ČR vlastníku (provozovateli, řidiči), který se prokáže příslušnými
doklady. Vlastník (provozovatel, řidič) vozidla je povinen zaplatit příslušné úkony odtahové
služby za nedokončený odtah.
5.) Dostaví-li se vlastník (provozovatel, řidič) v době, kdy již bylo odtahované vozidlo naloženo na
vozidlo odtahové služby, vydá se vozidlo po projednání přestupku se strážníkem Městské policie
Kutná Hora nebo Policie ČR vlastníku (provozovateli, řidiči), který se prokáže příslušnými

6.)
7.)
8.)
9.)

doklady. Vlastník (provozovatel, řidič) vozidla je povinen zaplatit příslušné úkony odtahové
služby za dokončený odtah.
Odtažení vozidla, úkony spojené s přípravou na odtažení (započatý odtah), umístění a střežení
vozidla na určeném parkovišti je vlastník (provozovatel, řidič) vozidla povinen uhradit.
Odpovědnost za škody způsobené odtažením vozidla se řídí příslušnými ustanoveními
občanského a obchodního zákoníku.
Nucené odtahy vozidel se provádějí v součinnosti s Městskou policií Kutná Hora nebo
s Policií ČR.
Při uskutečnění plánovaných akcí na komunikacích (např. stavby, rekonstrukce, blokové čištění
nebo údržba komunikací, pořádání kulturních a sportovních akcí) jsou povinni vlastníci
(provozovatelé, řidiči) vozidel stojících na těchto komunikacích zajistit jejich odstranění v době
uvedené na příslušných dopravních značkách. Pokud vlastník (provozovatel, řidič) vozidlo
neodstraní bez závažného důvodu a jeho vozidlo bude odtaženo, bude na něm požadována
náhrada za nucené odtažení vozidla.

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízením se ruší Nařízení města Kutná Hora č. 2/2007 o stanovení maximální ceny za
odtah
vozidel na území města Kutné Hory.
Článek 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

…………………………………
RNDr. Ivo Šanc, CSc.
starosta

…………………………………
Ing. Jiří Franc
místostarosta

1.)
2.)

………………………………
Karel Koubský
místostarosta

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

