
Město Čelákovice, nám. 5.května l, 250 88 Čelákovice 
 
 

Nařízení města N1/2008, 
 

o odtahu vozidel  
a stanovení maximální ceny za nucený odtah 

 
 
     Rada města Čelákovic se na svém zasedání dne 10.1. 2008 usnesla vydat na základě § 4a 
odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění  
pozdějších předpisů,  v souladu Výměrem ministerstva financí č. 01/2007, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, v platném znění, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 
písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 
nařízení: 
 

Čl. 1 
Úvodní  informativní  ustanovení 

Odtah vozidel 
  

1. Podle § 45, odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů, je strážník obecní policie oprávněn rozhodnout o 
odstranění vozidla, které je překážkou provozu ve smyslu ustanovení  § 2, písm. ee) 
tohoto zákona, na náklady jeho provozovatele. 

  
2. Podle § 27, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, je strážník obecní policie oprávněn rozhodnout o 
odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, na náklady 
jeho provozovatele. 

 
3. Podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, je zakázáno odstavovat silniční vozidlo které je: 
a) trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou 
b) zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen ,,vrak“) 

 
Čl. 2 

      Ceny za odtah vozidla 
  
1. Maximální ceny zahrnují: 
 
a) nucený odtah úplný: jízdní výkon, pořízení fotodokumentace odtahovaného 
automobilu, výkon na místě s použitím mechanické ruky, provedení písemného záznamu, 
převezení automobilu na určenou odstavnou plochu, složení mechanické ruky a předání 
obsluze odstavné plochy + služby odstavné plochy nuceně odtaženého automobilu (dále 
jen „parkoviště“), bylo-li po odtažení vozidla použito: přejímka na parkovišti, střežení, 
nutné přemisťování automobilu na odstavné ploše v době střežení, výdej automobilu a 
další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla a přejímkou jeho majitelem. 



 
b) nucený odtah neúplný s použitím mechanizace: jízdní výkon, pořízení fotodokumentace 
odtahovaného automobilu, započatý výkon na místě (nasazení minimálně 1 botičky), 
provedení písemného záznamu, opětovné složení vozidla na místě. 
 
c) nucený odtah neúplný bez mechanizace: jízdní výkon k strážníkem nebo policistou 
označenému vozidlu pro nucený odtah, pořízení fotodokumentace odtahovaného 
automobilu, provedení písemného záznamu. 
 
2. Maximální ceny za nucené odtahy automobilů činí: 
 
a)  za jeden nucený odtah úplný .......................................................................1 600,- Kč 
b)  za jeden nucený odtah neúplný s použitím mechanizace ............................1 000,- Kč 
c)  za jeden nucený odtah neúplný bez použití mechanizace ..............................500,- Kč 
 
d) K maximální ceně dle písm. a) se připočítává cena za služby parkoviště, bylo-li po 
odtažení vozidla použito, přičemž maximální cena za služby parkoviště u odtaženého 
vozidla činí:  
            -  za první den (den přitažení).............................. 90,- Kč 
            -  za druhý až čtrnáctý den..................................110,- Kč/započatý den 
            -  za patnáctý a každý další den.............................50,- Kč/započatý den 

 
Čl. 3 

Jiná  ustanovení 
 

1. Strážníci městské policie jsou povinni vést na služebně městské policie záznam o 
všech odtažených vozidlech a o odtahu vozidla ihned vyrozumět Policii České 
republiky.  

 
2. Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
  

Čl.  4 
Účinnost 

  
    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.2.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
                                Petr Bařina                                        Ing. Bohumil Klicpera 
                        místostarosta města                                         starosta města 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 11.1.2008 
Sejmuto z úřední desky: 31.1.2008 
 

Pezlova
Text napsaný psacím strojem
, v.r.

Pezlova
Text napsaný psacím strojem
, v.r.
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