Pravidla pro odtahy vozidel
Pravidla pro nakládání s nalezenými a opuštěnými motorovými nebo přípojnými vozidly
Článek I.
Obecná ustanovení
Tato pravidla upravují postup obce Hrušovany u Brna (dále jen „obec"), Městské policie, (dále jen
MP), p. Zdeňka Černého, podnikatele v oblasti odtahové služby, IČO : 41575008, Komenského 637,
664 56 Blučina (dále jen zmocněnec) a správy majetku obce Hrušovany u Brna (dále jen správa
majetku obce), při převzetí nalezeného nebo opuštěného motorového nebo přípojného vozidla (dále
jen „vozidlo"), při uložení vozidla, zjišťování vlastníka vozidla a postup po propadnutí vozidla do
majetku obce. Pravidla jsou vydávána k realizaci § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Článek II.
Postup při převzetí nalezeného vozidla od nálezce
1. K převzetí vozidla nalezeného nebo opuštěného na území obce Hrušovany u Brna je příslušná
správa majetku obce a zmocněnec. K umístění vozidla na odstavnou plochu, v lokalitě Brno Bohunice, je příslušný zmocněnec, pracovník správy majetku obce nebo Městská policie
Židlochovice.
2. Pracovník správy majetku obce nebo zmocněnec, který převezme vozidlo od nálezce, je
povinen vydat nálezci potvrzení o předání věci. Toto potvrzení obsahuje:
a) jméno a příjmení nálezce, u právnických osob jejich název
b) adresu trvalého pobytu nálezce, u právnických osob jejich sídlo
c) označení a stručný popis vozidla
d) datum odtahu vozidla a místo uložení
Článek III.
Postup při uložení a evidenci vozidla
1. Zmocněnec je povinen zajistit uložení vozidla po zákonem stanovenou dobu takovým
způsobem, aby nedošlo k jeho ztrátě, zničení či poškození.
2. Je vedena evidence vozidel. Evidence obsahuje evidenční číslo, registrační značku (resp.
státní poznávací značku) vozidla (pokud je známa), datum převzetí vozidla. Dále evidence
obsahuje údaje o nálezci vozidla podle článku II. odst. 2 písm. a), b), jsou-li tyto údaje známy.
Každé uložené vozidlo je označeno štítkem s evidenčním číslem. Evidenční čísla jsou
přidělována podle vzestupné číselné řady, počínající číslem 1 v každém kalendářním roce. Za
evidenci odpovídá zmocněnec, který ji vede a následně v kopii předává do evidence OÚ
Hrušovany u Brna.
3. OÚ Hrušovany u Brna dle možností týž nebo nejpozději následující den zveřejní odtažení
vozidla na úřední desce a na elektronické úřední desce (WEB obce).
Povinně zveřejněné údaje:
a) evidenční číslo případu
b) typ vozidla
c) barva

d) RZ vozidla (pokud je známa)
e) lokalita - ulice, část obce apod., odkud bylo vozidlo odtaženo
f) datum a čas odtahu
g) umístění (deponování) vozidla
h) kontaktní telefon k vyzvednutí vozidla
Článek IV.
Postup při zjišťování vlastníka nalezených nebo opuštěných vozidel
A) Vozidla s RZ (SPZ)
1. Vozidla s RZ (SPZ) budou prověřena v evidenci Ministerstva vnitra.
2. Bude-li vlastník vozidla zjištěn v některé z evidencí, bude vyzván k převzetí vozidla, a to
doporučeně. Nepřevezme-li vlastník vozidla doporučenou zásilku, bude opětovně obeslán
obyčejnou zásilkou a veřejnou vyhláškou.
3. Bude-li podle údajů poskytnutých držitelem poštovní licence adresát zásilky neznámý nebo se
na evidované adrese nezdržuje, bude provedeno šetření trvalého pobytu vlastníka vozidla
v informačním systému evidence obyvatel prostřednictvím OÚ. Jestliže se jedná o majitele
vozidla s evidovaným pobytem mimo území obce, je šetření trvalého pobytu provedeno
v centrálním registru obyvatel vedeném Ministerstvem vnitra.
4. Nebude-li u OÚ či Ministerstva vnitra zjištěn jiný údaj o pobytu vlastníka vozidla, je zjišťování
vlastníka vozidla ukončeno.
5. Bude-li šetřením u OÚ či Ministerstva vnitra zjištěn nový údaj o pobytu vlastníka vozidla,
postupuje OÚ obdobně dle bodu 3 tohoto článku.
6. Je-li vlastník vozidla znám, ale opakovaně nepřebírá výzvu k převzetí vozidla či na tuto výzvu
nereaguje, nebo je-li majitelem fiktivní osoba či firma nebo zemřel-li vlastník vozidla a dědici
nejsou známi či nereagují na výzvu kpřevzetí vozidla, je zjišťování vlastníka vozidla ukončeno.
B) Vozidla bez RZ (SPZ)
1. Při zjišťování vlastníka vozidla vychází zmocněnec zejména z informací poskytnutých
nálezcem vozidla, které dle potřeby doplní vlastním šetřením.
2. Nebude-li na základě získaných údajů zjištěn vlastník vozidla, je zjišťování vlastníka ukončeno.
3. Je-li vlastník vozidla znám, postupuje zmocněnec způsobem stanoveným vbodech 3 - 6
uvedených voddílu „A", tohoto článku.
Článek V.
Náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním vozidel
Náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním a odtahem vozidel jdou na vrub zmocněnce.
Článek VI.
Vydání vozidla vlastníkovi a úhrada nákladů vzniklých
v souvislosti s opatrováním vozidla
1. Přihlásí-li se vzákonné lhůtě o vozidlo jeho vlastník, je povinen před převzetím vozidla
prokázat vlastnické právo k vozidlu, uhradit prokazatelné náklady, které vznikly zmocněnci
v souvislosti s opatrováním vozidla a jeho odtahem na odstavnou plochu. Náklady jsou
účtovány dle aktuálního ceníku a lze je uhradit v hotovosti, složenkou nebo bankovním
převodem na účet zmocněnce.
Deponované vozidlo bude vlastníkovi vydáno po uhrazení nákladů spojených s odtahem.

2. O vydání věci vlastníkovi, zmocněnec vyhotoví protokol, který obsahuje:
a) evidenční číslo případu
b) jméno a příjmení vlastníka vozidla, u právnických osob jejich název
c) adresu trvalého pobytu vlastníka vozidla, u právnických osob jejich sídlo
d) označení a stručný popis vozidla
e) způsob prokázání vlastnického práva
f) datum převzetí vozidla
Ten je následně předán v kopii k evidenci OÚ Hrušovany u Brna.
Článek VII.
Postup při propadnutí vozidla do majetku obce Hrušovany u Brna
1. Do majetku obce dle zákona propadají vozidla, u kterých bylo na základě čl. IV, písm. A, odst.
4 a 6 a čl. IV, písm. B, odst. 2 zjišťování vlastníka ukončeno.
2. Vozidla, která se ze zákona stala majetkem obce Hrušovany u Brna a která nelze ztotožnit,
také vozidla vyřazená z registru motorových vozidel, budou obcí Hrušovany u Brna jako
kompenzace nákladů spojených s odtahem a skladováním vozidla bezúplatně darována p.
Zdeňku Černému (zmocněnci).
3. U evidovaných vozidel, která se ze zákona stala majetkem obce Hrušovany u Brna, podá OÚ
žádost na Odbor dopravně správních činností pověřeného města Židlochovice o vystavení
druhopisů technických dokladů k vozidlu a dokladů o odhlášení vozidla. Tato vozidla budou
následně jako kompenzace nákladů spojených s odtahem a skladováním vozidla bezúplatně
darována p. Zdeňku Černému (zmocněnci).

Článek VIII.
Účinnost
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2009. Nedílnou součástí těchto pravidel je zplnomocnění
pana Zdeňka Černého - odtahy vozidel (zmocněnec), Masarykova 637, 664 56 Blučina.
Pravidla byla schválena na jednání zastupitelstva obce dne 18.11.2008.

