
PROVOZNÍ ŘÁD ODTAHOVÉHO PARKOVIŠTĚ 

Technické služby města Žatec, p.o. 
(příspěvková organizace se sídlem Čeradická 1014, 438 01 Žatec) 

 

1. Tímto řádem se řídí provoz odtahového parkoviště Technických služeb města Žatec 

(TSMŽ). K jeho provozování je tato organizace oprávněna  na základě zřizovací listiny.  

 

2. Toto parkoviště slouží k umístění a střežení vozidel odtažených podle příslušných 

právních předpisů1. 

 

3. Parkoviště je monitorováno kamerovým systémem. 

  

4. Převzetí odtaženého vozidla lze předem sjednat telefonicky na čísle +420724956502, 

nebo je možné o jeho vydání požádat přímo na místě v kanceláři TSMŽ, Čeradická 

1014, 438 01 Žatec 

 

5. Odtažená vozidla se vydávají v nepřetržitém režimu (NON-STOP) včetně víkendů, 

státních svátků a dní pracovního klidu.  

 

6. Převzetí a vydání vozidel odtažených na parkoviště je prováděno na základě Protokolu 

o odtahu vozidla.  

 

7. Vlastník/provozovatel vozidla je povinen doložit:  

 

• platný doklad totožnosti (občanský průkaz/pas) 

• osvědčení o registraci vozidla/osvědčení o technickém průkazu (malý TP)  

/příp. technický průkaz vozidla (velký TP) 

 

Zažádá-li o vydání vozidla osoba odlišná od vlastníka/provozovatele, musí 

jednoznačně a nezpochybnitelně prokázat své oprávnění k převzetí vozidla.  

 

8. Vlastník/provozovatel vozidla je povinen zaplatit cenu za odtah vozidla včetně jeho 

střežení na parkovišti. Tato cena je stanovena příslušným nařízením města Žatec (v 

příloze). V případě, že vlastník/provozovatel vozidla odmítne uhradit cenu za odtah 

vozidla a služby parkoviště, můžou TSMŽ uplatnit zadržovací právo. 

 

9.  Úhrada ceny za odtah vozidla a služby parkoviště je prováděna:  

 

• v hotovosti  

 

10. Vstup do prostoru parkoviště je umožněn pouze oprávněným žadatelům o vydání 

vozidla, a to se souhlasem a za doprovodu zaměstnance TSMŽ konající službu na 

parkovišti (dále jen „zaměstnanec“) na dobu nezbytně nutnou pro vyzvednutí vozidla. 

 

11. Na parkovišti platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.  

 
1 Např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů 



 

12. Osoby nacházející se v prostoru parkoviště jsou povinny uposlechnout pokyny 

zaměstnanců. V rámci předcházení vzniku škod nebude osobě, která je pod vlivem 

alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek, vozidlo vydáno.  

 

13. Osoba přebírající vozidlo má právo se písemně vyjádřit ke škodám na vozidle, které 

vznikly následkem odtahu vozidla.  

 

14. Osoba přebírající vozidla je oprávněna pořizovat pouze záznamy (fotografie aj.) týkající 

se vozidla, které přebírá. Jiné záznamy, zejména zvukové, audiovizuální či 

fotografické, je oprávněna pořizovat v souladu se zákonem, tedy pouze se svolením 

dotčené osoby.  

 

15. Osoby nacházející se v prostoru parkoviště jsou povinny dodržovat veškeré platné 

právní předpisy, zejména pak předpisy bezpečnostní, protipožární a ekologické.  

 

16. TSMŽ nejsou oprávněny se, jakkoliv vyjadřovat k oprávněnosti odtahů nařízených 

Městskou policií města Žatec, Policií České republiky a dalšími orgány.  

 

17. Zaměstnanci jsou oprávněni poskytnout pouze informace, které se přímo vztahují 

k umístění vozidla na parkovišti a jeho vydání.  

 

18. V případě stížnosti či vzniku problému, které není možné vyřešit na místě, je možné se 

obrátit na TSMŽ, Čeradická 1014, 438 01 Žatec. 

 

19. Aby bylo zabráněno úniku provozních kapalin či dalších látek do půdy, nebo jejich 

nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, bude prováděna 

pravidelná kontrola úniku těchto kapalin při manipulaci s odtaženými vozidly, příp. 

budou použity záchytné vany. 

 

 

 

 

                                                                             ředitel  

                                                                              Technické služby města Žatec, p.o. 
 


