
NAŘÍZENÍ 
města Strakonice

č. 1/2009

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla

Rada města Strakonice se na svém jednání dne 4. 3. 2009 usnesením č 2860/2009 usnesla 
vydat  na základě  ustanovení   §  4a zákonem č.  265/1991 Sb.,  o působnosti  orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, dle § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 1/2009 
ze  dne 12.12.2008,  kterým se vydává  seznam zboží  s regulovanými  cenami,  v souladu  s 
ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, toto nařízení:

Článek 1
                                                            Úvodní ustanovení

Toto  nařízení  stanovuje maximální  cenu za přiložení  a  odstranění  technického  prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla na území  města Strakonice. 

Přiložení  a  odstranění  technického  prostředku  k zabránění  odjezdu  vozidla  se  provádí  na 
náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele 
vozidla ( tzv. „manipulační poplatek“).

                                                                     Článek 2
Výše maximální ceny

 
Za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se  stanovuje 
maximální cena  ve výši 200,-Kč.

 Maximální  cena v sobě zahrnuje jízdní výkon na místo,  přiložení  technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla, pořízení písemného záznamu a fotodokumentace o zablokování 
vozidla,  odstranění  technického  prostředku  a  předání  vozidla  s vystavením  potvrzení  o 
provedeném úkonu a jeho ceně. 

Článek 3
Vybírání poplatku

Vybírání poplatků budou provádět strážníci městské policie na místě od osoby, která vozidlo 
na místě ponechala.
V případě, že tato osoba nemá u sebe finanční hotovost, bude poplatek vymáhán.
V případě, že  nelze zjistit osobu, která na místě vozidlo ponechala, bude poplatek vymáhán 
na provozovateli vozidla.
Vymáhání  poplatku  provádí  finanční  odbor  MěÚ  Strakonice  na  základě  podkladů 
poskytnutých Městskou policií Strakonice.



Článek 4
Účinnost

Nařízení nabývá účinnosti  dnem 1.4.2009.

Ing. Pavel Vondrys  v.r.
starosta

Ing. Pavel Pavel  v.r.
místostarosta


