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Ceník nucených odtahů motorových vozidel a přidružených 
služeb ve městě Rokycany 

 

Stanovené ceny jsou konečné včetně DPH.  

 

Čl. 1 

Cena nuceného odtahu motorového vozidla: 

 
a) odtah úplný                       1600  Kč, 
b) odtah neúplný                              1400  Kč.  
c) odtah zpětný           3000  Kč 

 
a) Odtahem úplným se rozumí: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace 

odtahovaného motorového vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku nebo 
mechanické ruky, pořízení písemného záznamu o výkonu, převezení odtahovaného 
motorového vozidla na určené parkoviště, složení pomocí navijáku nebo mechanické ruky 
a pořízení fotodokumentace složeného vozidla. 

b) Odtahem neúplným se rozumí jakákoliv započatá činnost k realizaci odtahu úplného. 
c) Odtahem zpětným se rozumí jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace 

odtahovaného motorového vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku nebo 
mechanické ruky, pořízení písemného záznamu o výkonu, převezení odtahovaného 
motorového vozidla na určené parkoviště, složení pomocí navijáku nebo mechanické ruky 
a předání obsluze parkoviště. A následně znovu pořízení fotodokumentace zpět 
odtahovaného motorového vozidla, výkon na místě (naložení na odstavném parkovišti) 
s použitím navijáku nebo mechanické ruky, převezení odtahovaného motorového vozidla 
na původní místo, složení pomocí navijáku nebo mechanické ruky a provedení 
fotodokumentace složeného motorového vozidla. Za odtah zpětný se považuje provedení 
úkonu i tehdy, byl-li zahájen návrat odtaženého motorového vozidla zpět na původní 
místo a z důvodů na straně provozovatele nebyl úkon dokončen. 



Čl. 2 

 

Ceník parkovného na záchytném parkovišti pro nuceně odtažená motorová vozidla: 

- v den odtahu……………………………………………………...0,- Kč 
- za každý započatý další kalendářní den…………………. .100,- Kč 

 
 
       Zvláštní poplatek: 
 

- za výdej vozidla v době od 22:00 do 6:00 hod v pracovních dnech nebo 
 kdykoliv ve dnech pracovního klidu……………………… ..... 200,- Kč 

 
   
Parkováním zpoplatněným parkovným se rozumí umístění nuceně odtaženého vozidla 
na  odstavném parkovišti pro nuceně odtažená vozidla v uzavřeném areálu na adrese 
Rokycany, Jiráskova, parcelní číslo st. 378/1 ve vlastnictví Města Rokycany a výše 
parkovného je ovlivněna délkou setrvání nuceně odtaženého vozidla na odstavném 
parkovišti. Poplatek za výdej vozidla v době od 22:00 do 6:00 hod v pracovních dnech 
nebo kdykoliv ve dnech pracovního klidu je jednorázová platba bez vlivu na výši 
platby za parkovné. 

 
 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

a) Výjimky z ceníku je oprávněna udělit pouze rada města. 

b) Ceník byl projednán a schválen na zasedání  rady města dne 27.9.2016.  
. 

c) V případě změny sazby DPH bude uplatňována výše DPH dle platné legislativy. 
. 

d) Tento ceník je účinný od 1.10.2016.  
. 
 
 
 
 
 
 

............................ 
                        Václav Kočí 
                  starosta  

. 
 


