Odtahy vozidel.
V roce 2012 MP Desná bude více využívat svého oprávnění k nařízení odtahu špatně zaparkovaných
vozidel. K tomuto kroku je přistoupeno z důvodu zachování sjízdnosti pozemních komunikací. Stále
více se objevuje nešvar bezohledných řidičů, kteří zaparkují svoje vozidlo tak, že tvoří překážku
silničního provozu a znemožňují průjezd ostatním vozidlům, včetně údržby vozovky.
Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?
Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku
na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Odstranění vozidla z pozemní komunikace se provede na
náklady jeho provozovatele. V § 2 písm.ee) citovaného zákona je definována překážka provozu na
pozemních komunikacích jako vše co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.
Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se
odstraní na náklad jeho provozovatele.
O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.
K zajištění tohoto oprávnění MP Desná je uzavřena smlouva mezi Městem Desná a Technickými
službami Jablonec nad Nisou, které budou realizovat odtahy vozidel na vlastní hlídané parkoviště
v Jablonci nad Nisou za stanovených podmínek.
Co dělat při zjištění, že vozidlo není na místě, kde bylo zaparkováno?
-

Informovat se na MP Desná nebo u PČR, zda vozidlo nebylo odtaženo do areálu TS Jablonec
n.N., Souběžná 7, Jablonec n.N.
Vyřídit přestupek s MP Desná
Dostavit se na parkoviště TS Jablonec n.N. s doklady totožnosti a k vozidlu
Uhradit náklady za odtah a uskladnění vozidla
Potvrdit převzetí vozidla, případně uplatnit reklamaci na poškození vozidla

Město Desná pověřilo TS Jablonec n.N. jak k ostraňování vozidel tvořících překážku silničního
provozu, tak i k zajištění pohledávek spojených s úhradou nákladů vzniklých městu Desná v J.h. a
případně i uplatněním zadržovacího práva k tíži povinného.
Cena uskutečněného nuceného odtahu je vykalkulována na částku 2.000,- Kč. K tomu lze připočítat i
maximální blokovou pokutu ve výši až 2.000,- Kč dle § 125c/6a z.č. 361/2000 Sb., ( ve správním řízení
1.500,- až 2.500,- Kč), za přestupek dle § 125c/1k, pro porušení ustanovení § 45/1 téhož zákona.

