Město Příbram

Nařízení č. 1/2013

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM č. 1/2013
kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů a za
služby parkovišť sloužících ke střežení takto odtažených automobilů
Rada města Příbram se usnesla dne 30. ledna 2013 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení,) ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zák.č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.
čl. 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů na území města
Příbram a za služby parkovišť sloužících ke střežení takto odtažených automobilů.
čl. 2
Maximální ceny
1. Maximální cena za jeden úplný nucený odtah osobního automobilu činí 1300,- Kč.
2. Maximální cena za jeden neúplný nucený odtah osobního automobilu činí 650,- Kč.
3. Maximální cena za parkování a střežení odtaženého osobního automobilu činí:
a) za první 2 hodiny 50,- Kč
b) za první den 100,- Kč
c) za každý další i započatý den 200,- Kč
4.

Maximální ceny zahrnují:
a) Úplný odtah, tj. jízdní výkon, pořízení fotodokumentace nebo video-dokumentace odtahovaného
osobního automobilu (dále jen „silniční vozidlo“), výkon na místě s použitím mechanických
prostředků (naviják, mechanická ruka,…), pořízení písemného záznamu, převoz silničního vozidla
na určené parkoviště, složení silničního vozidla s použitím mechanických prostředků a jeho předání
obsluze parkoviště.
b) Neúplný odtah, tj. jízdní výkon, pořízení fotodokumentace nebo videodokumentace silničního vozidla
zahájení nebo provedení výkonu na místě s použitím mechanických prostředků (naviják, mechanická
ruka,…) do úplného naložení silničního vozidla na odtahové vozidlo.
c) Služby parkoviště, tj. příjem silničního vozidla, parkování, střežení a výdej silničního vozidla včetně
kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s vydáním silničního vozidla a
1)
přejímka jeho provozovatelem .
čl. 3
Všeobecné podmínky
2)

1. Nuceným odtahem dle zákona o pozemních komunikacích se rozumí:
a) odstranění a likvidace vraku silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace na náklady vlastníka
vraku, který do dvou měsíců od doručení výzvy k jeho odstranění takto neučinil,
b) odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace nebo průjezdního úseku silnice na
1)
náklady provozovatele , neuposlechne-li provozovatel silničního vozidla rozhodnutí silničního
správního úřadu a pokud neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily odstranit silniční vozidlo
včas sám; v tomto případě hradí náklady spojené s odstraněním silničního vozidla ten, na jehož
žádost bylo silničním správním úřadem vydáno rozhodnutí.
2. O odstranění vozidla, které je překážkou provozu na pozemních komunikacích rozhoduje dle zákona
3)
o provozu na pozemních komunikacích, policista nebo strážník městské policie ; vozidlo se odstraní na
1) 3)
náklad provozovatele vozidla .

1)

§ 2 písm. b) zák.č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 odst. 3, 4 a 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
2)
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3. Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele nucených odtahů osobních automobilů.
4. Maximální ceny jsou ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení schválila Rada města Příbram usnesením č. 60/2013 dne 30. ledna 2013.
2) Kontrolu dodržování tohoto nařízení vykonává Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu.
3) Nařízení č. 7/2003 o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby
parkovišť sloužících ke střežení takto odtažených automobilů, se zrušuje.
4) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Příbram, tj. dne 05.02.2013.

MUDr. Ivan Šedivý v.r.
1. místostarosta

Ing. Pavel Pikrt v.r.
starosta města Příbram

Vyvěšeno na úřední desce dne 05.02.2013
Sejmuto dne ………………….
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