Odtažené vozidlo aneb co dělat, když nenajdeme vozidlo tam, kde jsme jej zaparkovali?
Dostavili jste se na místo, kde jste před nějakou dobou zaparkovali své vozidlo a místo je
prázdné? První, co vás napadne je, že vám auto někdo odcizil.
Nejprve se však dobře rozhlédněte a ujistěte se:
- že skutečně hledáte své vozidlo v místě, kde jste ho zaparkovali nebo
- zjistěte, zda jste své vozidlo nezaparkovali na místě, kde je to zakázáno nebo tak, že tvořilo
překážku v silničním provozu.
V tom případě existuje možnost, že vozidlo nebylo odcizeno, ale odtaženo.
Doporučujeme kontaktovat na telefonním čísle: 725 726 549 hlídku Městské policie
Přeštice popřípadě obvodní oddělení Polici ČR Přeštice na telefonním čísle: 377 982 158
nebo linku tísňového volání Policie ČR 158, kde Vám sdělí, zda vaše vozidlo bylo skutečně
odtaženo či nikoli. Pokud ano, budou vám poskytnuty informace, kde a za jakých podmínek si
své vozidlo můžete vyzvednout. Nebylo-li však odtaženo, je pravděpodobné, že mohlo být
odcizeno, a proto se ihned se strážníky či policisty domluvte jak ve věci dále postupovat.
Přehled o odtažených vozidlech naleznete na stránkách Městské policie Přeštice - aktuality.
Současná právní úprava umožňuje zásah do práv vlastníka (provozovatele) vozidla tak, že
je jeho vozidlo odtaženo:
- §45 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: „Kdo způsobil překážku
provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji
na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. ... Je-li překážkou provozu na pozemní
komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie;
vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele."
- §2 písm. ee) téhož zákona: „Překážka provozu na pozemních komunikacích je 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."
Z výše uvedených citací plyne, že o odtažení takto ponechaného vozidla rozhoduje vždy
policista nebo strážník, který o odtažení sepisuje záznam (protokol), v němž jsou uvedeny
rozhodné skutečnosti (čas, SPZ, typ přestupku). Odstranění vozidla zařizuje vlastník
komunikace (obec, kraj nebo stát - záleží na typu pozemní komunikace). Na samotné
odtažení, tj. přesunutí neoprávněně stojícího vozidla na záchytné parkoviště, si může vlastník
komunikace najmout soukromý subjekt. Vrácení vozidla projednává jeho vlastník pouze s
vlastníkem komunikace - zpravidla příslušným orgánem obce.
Kolik tato služba stojí a kam bude vozidlo odtaženo?
Maximální cena za nucený odtah osobních automobilů činí 2160,- Kč. Odtahové hlídané
parkoviště se nachází v areálu firmy ČSAD INVEST a.s. - Husova 918, Přeštice. Maximální
cena parkovného činí 100,- Kč za každý započatý den.
Kdo může vozidlo vyzvednout a za jakých podmínek bude vozidlo vydáno?
Vozidlo bude předáno osobě, která předloží občanský průkaz nebo cestovní pas a doklady
potřebné k provozu vozidla - osvědčení o registraci vozidla. Vozidlo bude osobě vydáno po
předložení výše uvedených dokladů, po projednání přestupku a po zaplacení nákladů za odtah
a parkovné, resp. po složení zástavy nebo jiné jistoty.

