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Rada města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 04.10.2021 usnesením č. 

2638/R/041021 usnesla vydat na základě ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 

265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 písm. e) 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 

Předmět úpravy 

(1) Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za úhradu nákladů spojených 

s nucenými odtahy silničních vozidel (dále jen „vozidla“) v katastrálním území města 

Moravská Třebová. 

Čl. 2 

Maximální cena za odtah 

(1) Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla odtahovým vozidlem podle 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1 činí: 

a) odtah úplný bez hydraulické ruky   2 420,-  Kč 

b) odtah úplný s hydraulickou rukou  3 630,-  Kč 

c) odtah neúplný      1 815,-  Kč 

Čl. 3 

Všeobecné podmínky 

(1) Maximálními cenami dle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané 

hodnoty podle zvláštního právního předpisu2. 

(2) Maximální ceny stanovené tímto nařízením jsou závazné pro všechny provozovatele 

nucených odtahů v katastrálním území města Moravská Třebová. 

(3) Maximální cena, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnuje: 

                                            
1 např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů nebo vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. 
2 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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a) u odtahu úplného bez hydraulické ruky: jízdní výkon na místo, pořízení 

fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) bez použití 

hydraulické ruky, pořízení písemného protokolu o výkonu, převezení odtahovaného 

vozidla na určené místo, složení bez použití hydraulické ruky a předání vozidla, 

b) u odtahu úplného s hydraulickou rukou: jízdní výkon na místo, pořízení 

fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím 

hydraulické ruky, pořízení písemného protokolu o výkonu, převezení odtahovaného 

vozidla na určené místo, složení pomocí hydraulické ruky a předání vozidla, 

c) u odtahu neúplného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného 

vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím/bez použití hydraulické ruky, složení 

vozidla zpět na místo a pořízení písemného protokolu o přerušení výkonu s potvrzením 

o jeho předání provozovateli vozidla. 

Čl. 4 

Účinnost 

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

Ing. Miloš Mička 

starosta 

 

 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta  místostarosta 
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