NAŘÍZENÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
č. 2/2022
kterým se stanoví maximální ceny za úhradu nákladů spojených s
odtahem vozidla na území statutárního města a služby parkoviště
pro odtažená vozidla

ze dne 7. 3. 2022
účinnost od 24. 3. 2022

Rada města České Budějovice svým usnesením č. 306/2022 ze dne 7. 3. 2022 vydává
v souladu s ustanovením §4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí ČR
č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, jenž nabyl účinnosti dne
1. 1. 2022, a v souladu s ustanovením § 11 a ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:

Čl. 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanovuje maximální cena za úhradu nákladů spojených s odtahem
vozidla, dále jen („cena za nucený odtah vozidla“) a služby parkoviště pro odtažená vozidla
porušující obecně závazné předpisy na území statutárního města České Budějovice.

Čl. 2
Maximální cena
(1) Z hlediska vlastní realizace nuceného odtahu vozidla se jedná o maximální cenu za úplný
odtah vozidla, dále o maximální cenu nedokončeného nuceného odtahu vozidla, a střežení
vozidla na určeném parkovišti:
a) jeden úplný nucený odtah vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t ……… 2 500 Kč; cena
zahrnuje DPH;
b) jeden úplný nucený odtah vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t ……… 6 000 Kč; cena
zahrnuje DPH;
c) jeden nedokončený nucený odtah vozidla …………………………………. 700 Kč; cena
zahrnuje DPH;
d) služby parkoviště (dále jen „parkovné“):
i. první až šedesátý den ……………………………………….………..… 200 Kč/den;
parkovné je účtováno vždy za každý započatý den; cena zahrnuje DPH;
ii. od šedesátého prvního dne …….…………………...………………….…. 10 Kč/den;
parkovné je účtováno vždy za každý započatý den; cena zahrnuje DPH.
(2) Rozhodujícím faktorem pro stanovení, zda se jedná o nedokončený či dokončený odtah, je
okamžik uvedení vozidla do pohybu (vertikální či horizontální pohyb vozidla). V okamžiku
uvedení vozidla do pohybu nelze odtah přerušit.
(3) Vozidlo bude oprávněné osobě vydáno po úplném uhrazení pohledávek za odtažení
vozidla a za parkovné, resp. po úplném uhrazení pohledávky za nedokončený nucený odtah.
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Čl. 3
Všeobecné podmínky
(1) Ceny stanovené tímto nařízením obce platí pro nucený odtah vozidel porušujících obecně
závazné právní předpisy na území statutárního města České Budějovice.
(2) Ceny jsou závazné pro všechny subjekty zajišťující nucený odtah vozidel.
(3) V ceně za služby parkoviště pro odtažená vozidla je zahrnuta přejímka, uložení a výdej
vozidla a s tím související administrativní úkony a dále vlastní střežení vozidla na parkovišti.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
(1) Nařízení statutárního města České Budějovice č. 2/2013 ze dne 29. 5. 2013, kterým se
stanoví ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města a
služby parkoviště pro odtažená vozidla.
(2) Nařízení statutárního města České Budějovice č. 5/2013 ze dne 2. 10. 2013, kterým se
mění nařízení č. 2/2013, kterým se stanoví ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem
vozidla na území statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla.

Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Ing. Jiří Svoboda v. r.
primátor
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Ing. Ivo Moravec v. r.
náměstek primátora

