
 
 

Nařízení statutárního města Přerov 
 

č. 1/2017, 
 

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel a vraků a 
s tím související služby parkovišť. 

 
 
Rada statutárního města Přerova se na své 64. schůzi dne 02.03.2017 usnesením č. 
2484/64/7/2017 bod 2 usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o 
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s výměrem Ministerstva financí č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, vydávaného podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucené odstranění silničních vozidel, včetně 
opuštěných vozidel, a vraků na území města Přerova podle podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem 1) a maximální ceny za související služby parkovišť. 

 
 

Čl. 2 
Specifikace úkonů 

1. Ve stanovených maximálních cenách je zahrnuto:  

a) Odstranění úplné: proces začínající výjezdem a přistavením odtahového 
vozidla s posádkou na místo odstranění a končící umístěním odstraněného 
vozidla na určeném parkovišti. 

b) Odstranění neúplné: proces začínající výjezdem a přistavením odtahového 
vozidla s posádkou na místo odstranění, který nekončí umístěním odstraněného 
vozidla na určeném parkovišti. 

c)  Služby parkovišť: stání vozidla počínaje dnem následujícím po nuceném 
odstranění vozidla, výdej vozidla a další administrativní úkony spojené s 
vydáním vozidla. 

 
Čl. 3 

Výše maximálních cen 

1. Maximální stanovené ceny za nucené odstranění silničních vozidel 1) činí:  

a) za jedno odstranění úplné …………    2.783,- Kč 

b) za jedno odstranění neúplné ………    1.936,- Kč 



2.  Za služby parkovišť se stanovuje maximální cena ve výši: 

a) za každý započatý kalendářní den 150 Kč, počínaje dnem následujícím po 
nuceném odstranění. 

 
 

Čl. 4 
Všeobecné podmínky 

1. Maximálními cenami pro účely tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané 
hodnoty v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného 
plnění 2).  

 
Čl. 5 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení 
(vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Přerova). 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………........    ………………………………… 

       Mgr. Vladimír Puchalský                                                           Ing. Petr Měřínský 
        primátor                            1. náměstek primátora 

       statutárního města Přerov          statutárního města Přerov 
  
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 
 
 
 
1) Ustanovení § 45 odst. 4 a § 27 odst. 1 písm. o), odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., ustanovení § 19c zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §17a odst. 6 zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

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


