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Směrnice upravující postupy při odtahu vozidel vč. autovraků a jejich 

ekologické likvidaci ve městě Bílina 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice upravuje postupy při provádění odtahu motorových vozidel vč. autovraků a jejich 

ekologické likvidace na území města Bílina (dále jen „město“) a je závazná pro všechny, kdo se na 

těchto činnostech podílejí. 

 

Článek II. 

Pověření pracovníci 

 

Pověřenými pracovníky jsou: 

 

a) příslušný pracovník Odboru dopravy Městského úřadu Bílina (dále jen „Odbor dopravy“ 

nebo „místně příslušný silniční správní úřad„) ve spolupráci s odbory uvedenými v této 

směrnici, 

b) příslušný pracovník Odboru stavební úřad a životní prostředí – oddělení životního prostředí 

Městského úřadu Bílina (dále jen „oddělení životního prostředí“ nebo „orgán ochrany 

životního prostředí“) ve spolupráci s odbory uvedenými v této směrnici, 

c) příslušný pracovník Finančního odboru Městského úřadu Bílina (dále jen „Finanční odbor“),  

d) příslušný pracovník Městských technických služeb Bílina, p. o. (dále jen „MTS Bílina, p. o.“), 

e) strážník Městské policie Bílina (dále jen „MP Bílina“). 

 

Článek III. 

Definice autovraku 

 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o pozemních komunikacích“) v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) definuje pojem 

„autovrak“ jako silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu „zjevně technicky 

nezpůsobilé k provozu“ na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo 

výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního 

vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla 

umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen 

„autovrak“ nebo „vrak“). 
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2. Silniční vozidlo „zjevně technicky nezpůsobilé k provozu“ je definováno v ustanovení § 37             

odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích“) jako vozidlo, které pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích; poškozuje životní prostředí nad míru 

stanovenou prováděcím právním předpisem; provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou 

způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem; byly 

na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN  

(dále jen „autovrak“ nebo „vrak“). 

Článek IV. 

Nakládání s autovraky 

 

1. Na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace (vlastníkem pozemní komunikace může být 

dle ust.  § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích u dálnic a silnic I. třídy stát; silnic II. a 

III. třídy kraj, na jehož území se silnice nacházejí; místních komunikací obec, na jejímž území 

se místní komunikace nacházejí a účelových komunikací právnická nebo fyzická osoba) nebo 

na základě písemné výzvy či písemného oznámení jiné osoby (po posouzení relevantnosti 

silničním správním úřadem) např. Policie ČR, Městské policie Bílina nebo MTS Bílina, p. o., 

silniční správní úřad uloží provozovateli vraku:  

 

a) dle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích povinnost vrak 

odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci 

odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci, 

 

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle 

ustanovení § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (tj. z důvodu zajištění 

bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných mimořádných 

událostí a odstraňování jejich následků), povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je 

odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou 

účelovou komunikaci. 

 

2. Na základě ustanovení § 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, po marném uplynutí 

2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle ustanovení § 19c odst. 1 

zákona o pozemních komunikacích zajistí vlastník pozemní komunikace, resp. místně příslušný 

silniční správní úřad (odbor dopravy Městského úřadu Bílina), předání vraku na náklady jeho 

provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 

odstraňování autovraků (tj. k provedení ekologické likvidace). Ustanovení § 19b odst. 8 zákona 

o pozemních komunikacích se užije obdobně (tj. vlastník pozemní komunikace oznámí do 10 

dnů ode dne předání vraku k ekologické likvidaci registračnímu místu, že vozidlo bylo 

ekologicky zlikvidováno; registrační místo provede zápis zániku vozidla v registru silničních 

vozidel).  

 

3. V případě nevhodného umístění autovraku na místě, kde by mohlo dojít k ohrožení nebo 

poškození životního prostředí (ustanovení § 19 odst. 2 písm. e) zákona o pozemních 

komunikacích – „na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno vypouštět 

vodu, splašky a jiné tekuté odpady“), či by došlo k ohrožení přírody a krajiny, bude takový 

autovrak odtažen na místo k tomu určené. Informace o umístění takového vraku bude 

písemně oznámena poslednímu známému provozovateli (dle Centrálního registru vozidel). 

Nebude-li možné identifikovat provozovatele vraku, bude o tom poslední provozovatel 

informován prostřednictvím úřední desky. V případě, že si majitel toto vozidlo (vrak) 

nepřevezme po marném uplynutí lhůty dvou měsíců, bude dle ustanovení  

§ 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích vozidlo ekologicky zlikvidováno. Přiměřeně se 

použijí příslušná ustanovení zákona o odpadech či zákona o výrobcích s ukončenou životností. 
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4. „Místo k tomu určené“ je takové místo, které je na území města Bílina a plní funkci odstavného 

parkoviště (zřízeno městem Bílina) nebo takové místo, které je uvedeno ve smlouvě o odtahu 

vozidel. Pro účely odstavení vraků je zřízena oplocená a uzamykatelná plocha v areálu MTS 

Bílina (ul. Teplická, Bílina).   

 

5. Samotný odtah vozidla (vraku) bude ve výše uvedených případech proveden na základě 

relevantního posouzení místně příslušného silničního správního úřadu. 

 

6. Kompetentní pracovník Odboru dopravy Městského úřadu Bílina vyhotoví protokol o odtahu 

vozidla (viz Příloha č. 1: Protokol o odtažení vozidla – vraku) vč. fotodokumentace.  

 

7. Odbor dopravy a MP Bílina se budou o provedených odtazích vozidel vzájemně informovat. 

 

8. Na žádost odboru dopravy (místně příslušného silničního správního úřadu) vyrozumí MP Bílina 

Policii ČR o provedeném odtahu vozidla, a to z důvodu možného pátrání po vozidle apod. 

 

9. V případě, že to bude možné, budou veškeré náklady spojené s odtahem a likvidací autovraků 

vymáhány po posledním známém provozovateli, který bude uveden v Centrálním registru 

vozidel, a to prostřednictvím Finančního odboru. 

 

10. Dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. i) zákona o pozemních komunikacích se fyzická osoba 

dopustí přestupku tím, že na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je 

podle ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) až h) zákona o pozemních komunikacích zakázána. Za 

tento přestupek uloží místně příslušný silniční správní úřad pokutu dle odst. 8 písm. b) 

ustanovení § 42a téhož zákona, až do výše 300.000 Kč. 

 

11. Dle ustanovení § 42b odst. 1 písm. i) zákona o pozemních komunikacích se právnická nebo 

podnikajících fyzických osoba dopustí přestupku tím, že na dálnici, silnici nebo místní 

komunikaci provádí činnost, která je podle ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) až h) zákona o 

pozemních komunikacích zakázána. Za tento přestupek uloží místně příslušný silniční správní 

orgán pokutu dle odst. 6 písm. b) ustanovení § 42b téhož zákona, až do výše 300.000 Kč. 

 

Článek V. 

Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace 

 

1. Podle ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona o pozemních komunikacích je na dálnicích, 

silnicích a místních komunikacích dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více 

než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro 

provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné 

technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. 

 

2. Vlastník pozemní komunikace je oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v 

rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci 

nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo 

provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou 

pozemní komunikaci. 

 

3. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva podle odstavce 2 doručena provozovateli 

vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a 

odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je 

možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení 

silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu 

znemožnily vozidlo odstranit. 
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Článek VI. 

Nakládání s vozidly bez registrační značky, které nevykazují známky autovraku 

 

 

1. Zjistí-li MP Bílina (strážník) při výkonu své činnosti, dlouhodobě parkující vozidlo, u kterého 

mohla být registrační značka (dále jen „RZ“) odcizena, popř. uložena do depozitu a vozidlo je 

jinak plně technicky způsobilé k provozu a majitel tohoto vozidla není z jakéhokoliv důvodu 

znám, upozorní, formou úředního záznamu, Odbor dopravy Městského úřadu Bílina o zjištěné 

skutečnosti. Odbor dopravy posoudí obsah úředního záznamu a provede další, dle svého 

uvážení, relevantní kroky k zajištění situace, a to zejména lustraci vlastníka vozidla 

v Centrálním registru vozidel a lustraci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla na portále České kanceláře pojistitelů.  

 

2. Zjistí-li při výkonu své činnosti, dlouhodobě parkující vozidlo sám Odbor dopravy, u kterého 

mohla být RZ odcizena, popř. uložena do depozitu a vozidlo je jinak plně technicky způsobilé 

k provozu a majitel tohoto vozidla není z jakéhokoliv důvodu znám, postupuje obdobně 

podle článku VI. odst. 1 této směrnice. 

 

3. Bude-li znám majitel dlouhodobě parkujícího vozidla, u kterého RZ mohla být odcizena                   

popř. uložena do depozitu a vozidlo je jinak plně technicky způsobilé k provozu, bude tento 

písemně upozorněn pracovníkem Odboru dopravy na skutečnost, že je třeba vozidlo do 15-ti 

kalendářních dnů od doručení upozornění z komunikace odstranit nebo vozidlo označit RZ nebo 

se osobně dostavit k místně příslušnému silničnímu správnímu orgánu k podání vysvětlení. 

 

4. V případě, že vlastník vozidla vozidlo z komunikace do 15-ti kalendářních dnů od doručení 

oznámení neodstraní nebo vozidlo neoznačí RZ nebo se osobně nedostavit k místně 

příslušnému silničnímu správnímu orgánu k podání vysvětlení, přistoupí Odbor dopravy k 

projednání přestupku dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. o) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 

50.000 Kč.  

 

5. Zjistí-li Odbor dopravy lustrací pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

na portále České kanceláře pojistitelů, že vozidlo bez registrační značky, které nevykazuje 

známky autovraku nemá sjednané zákonné pojištění, přistoupí k projednání přestupku dle 

ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla. Za tento přestupek lze uložit pokutu od 5.000 Kč do 40.000 Kč. 

 

 

Článek VII. 

Nakládání s vozidly, odtaženými při provádění blokových čištění komunikací, kde bylo užito 

přenosné dopravní značení 

 

1. Nakládání s vozidly, odtaženými při provádění blokových čištění komunikací, kde bylo užito 

přenosné dopravní značení je plně v kompetenci MTS Bílina, p. o., jakožto správce komunikace 

(dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

zřizovací listiny, v platném znění vč. znění všech dodatků).  

 

2. Na výzvu vlastníka pozemní komunikace nebo pracovníka MTS Bílina, p. o., jakožto správce 

komunikace a za součinnosti MP Bílina (v případě volné kapacity), budou odtahována vozidla, 

která tvoří překážku pro čistící techniku v době provádění blokového čištění v místech, kde bylo 

užito přenosné dopravní značení. Za správné umístění dopravního značení odpovídají                                  

MTS Bílina, o. p. (jakožto správce komunikace). 
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3. Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení 

silničních vozidel podle ustanovení § 19a zákona o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo 

ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na 

vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní 

komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, 

nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo 

odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace nebo pracovníka                        

MTS Bílina, p. o., jakožto správce komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii ČR 

místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. 

 

4. Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem 

dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na 

odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li 

závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, 

odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu 

nebo omezení přijatého na návrh podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o pozemních 

komunikacích, navrhovatel. 

 

5. Další postup je upraven v odst. 3 až 8 ustanovení § 19b zákona o pozemních komunikacích. 

 

 

Článek VIII. 

Nakládání s vozidly, která tvoří překážku silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Nakládání s vozidly, která tvoří překážku silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je plně v kompetenci                  

MP Bílina či příslušníka PČR. K tomuto účelu má MP Bílina uzavřenou smlouvu o odtahu.  

  

2. Dle ustanovení § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

se překážkou provozu na pozemních komunikacích myslí vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost 

nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné 

předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní 

komunikace. 

 

3. Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista 

nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele (upraveno 

ustanovením § 45 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích). 

 

4. V případě, že vozidlo (vrak, vozidlo bez RZ či vozidlo s RZ) vytváří překážku silničního provozu, 

bude neprodleně na žádost MP Bílina (strážníka) či příslušníka PČR odtaženo na místo k tomu 

určené (dle jimi uzavřené smlouvy o odtahu). 

 

 

Článek IX. 

Nakládání s autovraky dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

1. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) 

je vozidlem s ukončenou životností vozidlo, které se stalo odpadem. 
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2. Každý, kdo se zbavuje výrobku s ukončenou životností, je podle ustanovení § 4 zákona 

o výrobcích s ukončenou životností, povinen jej předat pouze osobě oprávněné k jeho 

převzetí. Jiným osobám smí být výrobek s ukončenou životností předán, pouze jde-li o předání 

nezbytného množství kusů pro účely vědy a výzkumu, předání k muzejním účelům nebo pro 

účely umělecké, tvůrčí nebo sběratelské činnosti. 

 

3. Podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona o výrobcích s ukončenou životností bezodkladně vyzve 

obecní úřad, tj. Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – odd. životního 

prostředí (dále jen „odd. životního prostředí“), v jehož správním obvodu se nachází odstavené 

vozidlo, vlastníka k jeho odstranění a současně tuto výzvu zveřejní na úřední desce. Není-li 

možné identifikovat odstavené vozidlo nebo jeho vlastníka, obecní úřad pouze zveřejní výzvu k 

odstranění odstaveného vozidla na úřední desce. 

 

4. V případě, že odstavené vozidlo bezprostředně ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí, 

přemístí odd. životního prostředí, na základě ustanovení § 105 odst. 2 zákona o výrobcích s 

ukončenou životností, takové odstavené vozidlo na vybrané parkoviště a informaci o umístění 

vozidla uvede ve výzvě podle článku IX. odstavce 3 této směrnice. Pro účely odstavení vraků 

je zřízena oplocená a uzamykatelná plocha v areálu MTS Bílina (ul. Teplická, Bílina). 

 

5. Po marném uplynutí 1 měsíce od zveřejnění výzvy k odstranění odstaveného vozidla zajistí 

odd. životního prostředí, podle ustanovení § 105 odst. 3 zákona o výrobcích s ukončenou 

životností, předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou 

životností. Protokol o ekologické likvidaci v kopii postoupí registračnímu místu (tj. odboru 

dopravy při MěÚ Bílina), které na základě tohoto provede záznam do Centrálního registru 

vozidel. 

 

6. Osoba pověřená obecním úřadem, tj. zaměstnanec odd. životního prostředí, je v souvislosti s 

přemístěním odstaveného vozidla podle článku IX. odstavce 4 této směrnice nebo zajištěním 

jeho předání oprávněné osobě podle článku IX. odstavce 5 této směrnice oprávněna vstoupit 

na pozemek na dobu nezbytnou k provedení úkonu; vlastníci nebo uživatelé těchto pozemků 

jsou povinni osobě pověřené obecním úřadem vstup umožnit (vychází z ustanovení § 105 odst. 

4 zákona o výrobcích s ukončenou životností). 

 

7. Náklady spojené s postupem podle článku IX. odstavců 4 a 5 této směrnice je povinen uhradit 

obci vlastník odstaveného vozidla; to neplatí, pokud prokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno. Při 

správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu (vychází z ustanovení § 105 

odst. 5 zákona o výrobcích s ukončenou životností). 

 

8. Dle ustanovení § 121 odst. 1 písm. a) a c) zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že se zbaví výrobku s ukončenou 

životností nebo jeho části v rozporu s § 4. Za tento přestupek uloží orgán ochrany životního 

prostředí pokutu podle odst. 2 písm. a) ustanovení § 121 téhož zákona, až do výše 100.000 Kč. 

 

6. Dle ustanovení § 125 odst. 1 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve znění 

pozdějších předpisů, se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že se 

zbaví výrobku s ukončenou životností v rozporu s § 4. Za tento přestupek uloží orgán ochrany 

životního prostředí pokutu podle odst. 3 písm. b) ustanovení § 125 téhož zákona, až do výše 

1.000.000 Kč. 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškeré náklady spojené s odtahem a likvidací autovraků se řídí v té době platným Nařízením 

města Bílina, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel. V současné době 

je platné Nařízení č. 05/2010, které tvoří přílohu č. 2 této Směrnice.  
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2. Nařízení města Bílina, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel se v rámci 

této směrnice použije přiměřeně. 

 

3. Zrušuje se Směrnice č. 02/2018, upravující postupy při odtahu vozidel vč. autovraků a jejich 

ekologické likvidaci ve městě Bílina. 

 

4. Tato směrnice byla schválena Radou města Bílina 16.03.2021 usnesením č. 292 a nabývá 

účinnosti dnem schválení. 

 

             

 

 

____________________________     ___________________ 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová      Ing. Marcela Dvořáková 
starostka města        místostarostka města 
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Příloha č. 1: Protokol o odtažení vozidla (vraku) 
 

 

vozidlo odemčeno:                      □ ANO         □ NE Fotodokumentace:   □ ANO         □ NE

klíče ve vozidle:                           □ ANO         □ NE

Radio/Caset □ ANO         □ NE CD přehrávač □ ANO         □ NE

Anténa  □ ANO         □ NE Reproduktory  □ ANO         □ NE

Telefon  □ ANO         □ NE Rezerva  □ ANO         □ NE

Nářadí  □ ANO         □ NE Autobaterie  □ ANO         □ NE

sklo - přední □ ANO         □ NE sklo - zadní □ ANO         □ NE

kapota - přední □ ANO         □ NE kapota - zadní □ ANO         □ NE

stěrače - přední □ ANO         □ NE stěrače - zadní □ ANO         □ NE

dveře přední - L □ ANO         □ NE dveře přední - P □ ANO         □ NE

dveře zadní - L □ ANO         □ NE dveře zadní - P □ ANO         □ NE

dveře 3/5 □ ANO         □ NE

blatník přední - L □ ANO         □ NE blatník přední - P □ ANO         □ NE

blatník zadní - L □ ANO         □ NE blatník zadní - P □ ANO         □ NE

nárazník - přední □ ANO         □ NE nárazník - zadní □ ANO         □ NE

spoiler - přední □ ANO         □ NE spoiler - zadní □ ANO         □ NE

zrcátko - L □ ANO         □ NE zrcátko - P □ ANO         □ NE

směrovka  přední - L □ ANO         □ NE směrovka přední - P □ ANO         □ NE

směrovka zadní - L □ ANO         □ NE směrovka zadní - P □ ANO         □ NE

reflektor - L □ ANO         □ NE reflektor - P □ ANO         □ NE

koncové světlo - L □ ANO         □ NE koncové světlo - P □ ANO         □ NE

mlhovka přední - L □ ANO         □ NE mlhovka přední - P □ ANO         □ NE

mlhovka zadní □ ANO         □ NE

disk/ráfek přední - L □ ANO         □ NE disk/ráfek přední - P □ ANO         □ NE

disk/ráfek zadní - L □ ANO         □ NE disk/ráfek zadní - P □ ANO         □ NE

poklice přední - L □ ANO         □ NE poklice přední - P □ ANO         □ NE

poklice zadní - L □ ANO         □ NE poklice zadní - P □ ANO         □ NE

pneumatika přední - L □ ANO         □ NE pneumatika přední - P □ ANO         □ NE

pneumatika zadní - L □ ANO         □ NE pneumatika zadní - P □ ANO         □ NE

střecha □ ANO         □ NE

poškození laku □ ANO         □ NE

za silniční správní úřad: za MP Bílina:

podpis, zařazení, datum: podpis, zařazení, datum:

Specifikace odtahu Specifikace vozidla

Datum: Čas: Reg. zn.: Barva:

Místo: Tovární značka:

Stav před odtahem:Důvod:

Popis vozidla (vraku) zjevná poškození, vady před naložením:

Vybavení:
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Příloha č. 2: Nařízení města Bílina č. 05/2010, kterým se stanovují maximální ceny za nucené 
odtahy vozidel 

 
Nařízení města Bíliny 

č. 5/2010, 

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel 

 

Rada města Bíliny se na svém zasedání konaném dne 31. března 2010 usnesením č. 270 usnesla vydat na základě 

§ 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Článek 1 
 Maximální cena 

1.      Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla odtahovým vozidlem podle podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem1) činí: 

- dokončený odtah vč. DPH                     1.785 Kč 

- nedokončený odtah vč. DPH                            642 Kč 

Cena za hlídání vozidel na určeném místě se určuje jako cena obvyklá a činí: 

- za každých započatých 24 hod. vč. DPH (platí denně)            480 Kč 

- za výdej vozidla mezi 22.00 hod. – 06.00 hod.           150 Kč 

2.      Maximální cena, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnuje: 

a)      u odtahu úplného:  

jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě s použitím mechanické 

ruky, pořízení písemného záznamu o výkonu, převezení odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení 

pomocí mechanické ruky a předání obsluze parkoviště 

 

b)      u odtahu neúplného:       

jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě s použitím mechanické 

ruky, složení vozidla zpět na místo a pořízení písemného záznamu o přerušení výkonu, s potvrzením o jeho 

předání provozovateli. 

3.      Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu2). 

Článek 2 

Účinnost 

  

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

Toto nařízení bylo vydáno usnesením rady města Bíliny č. 270 ze dne 31. března 2010. 

Roman Šebek 

místostarosta města 

Josef Horáček  

starosta města 
 

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2010    Sňato dne: 21. 4. 2010 

 

1  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

   Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

2 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 


