Informace k odtahům vozidel na území města České Budějovice
1/ Jaké subjekty provádí fyzicky odtahy vozidel tvořících překážku provozu na pozemních
komunikacích a odtahy vozidel v dočasném veřejném zájmu na území statutárního města
České Budějovice?
Strážník městské policie je oprávněn rozhodnout o odstranění vozidla podle zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu) pouze ve dvou případech a to:
pokud vozidlo stojí na vyhrazeném parkovišti
je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci
V obou případech se vozidlo odstraní na náklad jeho provozovatele. Odtahy provádí firma
KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o.
2/ Je vztah mezi vlastníkem komunikace a subjektem provádějícím odtahy založen na
obligační bázi?
Vztah mezi vlastníkem komunikace, tj. statutárním městem České Budějovice, a subjektem
provádějící odtahy, jak výše uvedeno není založen na obligační bázi.
3/ Jménem jakého subjektu a na čí účet je nárokována náhrada škody vzniklá odtahem vozidla
(statutárním městem České Budějovice či smluvním subjektem), popř. zaslání formuláře o
výdeji odtaženého vozidla.
Statutární město České Budějovice uzavřelo na základě výběrového řízení „Smlouvu o
vzájemné spolupráci při zajišťování odtahových služeb pro statutární město České
Budějovice“ s firmou KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o. se sídlem Rudolfovská 132/71,
České Budějovice. Na základě této smlouvy je firma oprávněna zajišťovat odtahové služby
pro vozidla do 3,5 t na katastrálním území statutárního města. Firma je oprávněna zajišťovat
odtahové služby pouze v případech, kdy o odstranění vozidla do 3,5t rozhodne strážník
Městské policie České Budějovice podle zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů. Strážník je vždy u každého jednotlivého případu odtahu fyzicky
přítomen a jeho přítomnost je ve většině případů nezbytná také při vydání vozidla s ohledem
na nutnost řešit spáchaný přestupek.
Firma není oprávněna realizovat odtahové služby pro statutární město prostřednictvím třetích
osob a je povinna pořizovat fotodokumentaci a video dokumentaci o stavu vozidla před
započetím odtahu na vlastní náklady a zcela odpovídá za škody způsobené v souvislosti s
realizací odtahu vozidel. Za nesprávný úřední postup strážníka odpovídá statutární město
České Budějovice.
Provozovatel vozidla, které bylo odstraněno na základě rozhodnutí strážníka městské policie,
hradí náklady ve výši stanovené Nařízením statutárního města České Budějovice, kterým se
stanoví maximální ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území
statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla.

