Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města

NAŘÍZENÍ Č. 6/2013,
O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA NUCENÝ ODTAH A
HLÍDÁNÍ ODTAŽENÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL NA ÚZEMÍ MĚSTA
PARDUBIC

Rada města Pardubic vydala dne 18.06.2013 svým usnesením č. 4708/2013 na základě ustanovení § 4a zákona
ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění a v souladu s ust. § 11 a §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění toto nařízení.

Čl. 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením města se stanovuje maximální cena za nucený odtah a hlídání silničních vozidel na katastrálním
území města Pardubic, s tím, že místo, kde budou tato vozidla hlídána, bude předem stanoveno.
Čl. 2
Výše maximálních cen
1. Z hlediska vlastní realizace odtahu silničních vozidel se jedná o maximální cenu za nucený odtah úplný a dále o
maximální cenu jednoho odtahu nedokončeného.
a) jeden nucený odtah úplný

1500,-Kč

b) jeden nucený odtah nedokončený

750,-Kč

2. Rozhodujícím faktorem pro stanovení, zda se jedná o nedokončený či dokončený odtah, je zahájení fyzické
manipulace s vozidlem.
3. Za uložení a střežení jednoho odtaženého silničního vozidla na předem určeném místě bude účtováno za každý
započatý den 100,-Kč.
Čl. 3
Všeobecné podmínky
1. Maximální ceny stanovené tímto nařízením města platí pro vozidla porušujících obecně závazné právní předpisy
na území města Pardubic.
2. Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů.
3. Maximálními cenami podle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty.
4. Maximální cena nuceného odtahu zahrnuje:
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a) odtah úplný - čekání na policistu, přejímka, úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla, jízdní výkon,
účast dalšího pracovníka odtahové služby.
b) odtah neúplný - čekání na policistu, přejímka, úkony spojené s nakládáním a skládáním vozidla, jízdní výkon
bez vlastního odvozu vozidla, účast dalšího pracovníka.
5. V ceně za uložení a střežení se kalkuluje přejímka, uložení a výdej vozidla a s tím související administrativní
úkony a vlastní střežení.
Čl. 4
Závěrečné ustanovení
1. Tímto nařízením města se ruší Nařízení č. 6/2008, o stanovení maximální ceny za nucený odtah, hlídání
odtažených silničních motorových vozidel a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění
odjezdu vozidla na území města Pardubic ze dne 18.11.2008.
2. Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

MUDr. Štěpánka Fraňková v.r.
primátorka

Ing. Michal Koláček v.r.
náměstek primátorky

Vyvěšeno dne: 24.06.2013
Sejmuto dne: 10.07.2013
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