ÚPLNÉ ZNĚNÍ
MĚSTO CHODOV

NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA
č. 20/2002,
o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků
a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích.
Změny: 1. změna nařízením města č. 5/2003 s účinností od 1. 10. 2003
Rada města Chodova se usnesla dne 19. února 2002 vydat podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a ) zákona
ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města :
článek 1
Úvodní ustanovení
Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků (dále jen
vozidel) a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích 1), které jsou uvedeny v příloze č. 1.
článek 2
Výše maximálních cen
(1) Maximální ceny za nucené odtahy vozidel činí:
a) při dočasném zákazu stání silničních vozidel z důvodů veřejného zájmu2) (např. blokové čištění
města)
- jeden nucený odtah úplný ……………………….600 Kč,
- jeden nucený odtah neúplný……………………...300 Kč,
b) při odtahu silničního vozidla tvořícího překážku silničního provozu3)
- jeden nucený odtah úplný……………………….800 Kč,
- jeden nucený odtah neúplný………………….....400 Kč,
c) při odtahu autovraku4) k jeho likvidaci……….1 200 Kč.
(2) Maximální ceny za střežení jednoho takto odtaženého vozidla na zabezpečeném parkovišti činí:
a) za první den (kalendářní den přitažení) …. 100,-- Kč,
b) za každý další i započatý den ................… 100,-- Kč.
článek 3
Určené podmínky
(1) Maximálními cenami pro účely této vyhlášky se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty.
(2) Ve stanovených maximálních cenách je zahrnuto:
a) odtah úplný: výkon na místě, jízdní výkon, přistavení odtahového vozidla včetně převezení odtahovaného vozidla na zabezpečené parkoviště, použití navijáku
b) odtah neúplný: výkon na místě, jízdní výkon, přistavení odtahového vozidla před naložením,
použití navijáku, bez odtahu na parkoviště
c) střežení nuceně odtaženého vozidla: přejímka, střežení, výdej vozidla včetně kontroly stavu
vozidla při převzetí a další administrativní úkony spojené s přejímkou a vydáním vozidla.
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(3) Maximální ceny se vztahují na všechny provozovatele nucených odtahů.
(4) Za převoz ručí určená právnická osoba (odtahová služba) objednaná vlastníkem komunikace.
(5) Úhrada stanovená dle článku 2 bude uhrazena na Městské policii Chodov, Husova 588, 35735 Chodov.
článek 4
Platnost
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady města Chodova č. 72/02 dne 19. 2. 2002.

Ing. Josef Hora, v. r.
starosta

Josef Kertész, v. r.
místostarosta

--------------------------------1
) 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
2
) § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.
3
) § 45 zákona č. 361/2000 Sb.
4
) § 36 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 13/1997 Sb.
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