Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
(dále jen „Ceník“)

Článek 1
Předmět úpravy
Tímto Ceníkem se stanoví ceny, za které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky v oblastech
statutárního města Brna vymezených ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) užít k stání silničních motorových vozidel.
Článek 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto ceníku se rozumí:
a)

nařízením o vymezení oblastí nařízení statutárního města Brna č. 22/2018, kterým
se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy,

b)

vymezenou oblastí oblast statutárního města Brna vymezená podle nařízení o vymezení
oblastí ve smyslu § 23 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích,

c)

regulovaným úsekem konkrétní místní komunikace v některé vymezené oblasti nebo její
konkrétně určený úsek stanovené nařízením o vymezení oblastí, které lze ve smyslu § 23
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy:
-

k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu
24 hodin, nebo

-

k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti, nebo

-

k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo
je vlastníkem nemovité věci ve vymezené oblasti,

d)

rezidentem fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu v konkrétní vymezené oblasti nebo
je vlastníkem nemovité věci v konkrétní vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1
písm. c) zákona o pozemních komunikacích,

e)

rezidentní oblastí (ve vztahu k rezidentovi) konkrétní vymezená oblast, ve které má rezident
místo trvalého pobytu nebo ve které se nachází nemovitá věc, k níž náleží vlastnické právo
rezidentovi,

f)

abonentem právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v konkrétní
vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích,
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g)

abonentní oblastí (ve vztahu k abonentovi) konkrétní vymezená oblast, ve které má Abonent
sídlo nebo provozovnu,

h)

návštěvníkem (ve vztahu ke konkrétní vymezené oblasti) osoba, která není ve vztahu k této
vymezené oblasti rezidentem ani abonentem,

i)

vlastníkem nemovité věci – právnickou osobou právnická osoba, která je vlastníkem
nemovité věci v konkrétní vymezené oblasti;

j)

oblastí vlastníka nemovité věci – právnické osoby (ve vztahu k vlastníkovi nemovité věci
– právnické osobě) konkrétní vymezeného oblast, ve které vlastní vlastník nemovité věci –
právnická osoba nemovitou věc;

k)

vybraným veřejnoprávním nebo veřejně prospěšným subjektem
-

organizační složka státu

-

státní příspěvková organizace,

-

orgán územního samosprávného celku nebo organizace územního samosprávného celku,

-

nadace, nadační fond nebo ústav, pokud je taková osoba založena za účelem veřejně
prospěšným nebo dobročinným,

l)

oblastí vybraného veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného subjektu (ve vztahu
k vybranému veřejnoprávnímu nebo veřejně prospěšnému subjektu) konkrétní vymezená
oblast, ve které má vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt sídlo nebo jiné
stálé místo výkonu své činnosti,

m)

parkovacím oprávněním oprávnění ke stání silničního motorového vozidla v regulovaném
úseku,

n)

oprávněním, na jehož základě parkovací oprávnění vzniká, je osvědčení příslušného
správního úřadu, že osobě, které toto osvědčení svědčí, vznikne parkovací oprávnění, pokud
registruje registrační značku silničního motorového vozidla, k němuž se má toto parkovací
oprávnění vázat, do databáze platných parkovacích oprávnění statutárního města Brna,

o)

oprávněním souhrnně parkovací oprávnění nebo oprávnění, na jehož základě parkovací
oprávnění vzniká,

p)

parkovací oblastí
-

v případě parkovacích oprávnění pro rezidenty území vymezené územím rezidentní
oblasti a současně územím všech vymezených oblastí vymezených v příloze č. 1 nařízení
o vymezení oblastí, které svojí hranou nebo rohem sousedí s touto rezidentní oblastí,
vyjma vymezené oblasti označené v nařízení o vymezení oblastí číslem 1-01,

-

v případě parkovacích oprávnění pro abonenty území vymezené územím abonentní
oblasti a současně územím všech vymezených oblastí vymezených v příloze č. 1 nařízení
o vymezení oblastí, které svojí hranou nebo rohem sousedí s touto abonentní oblastí,
vyjma vymezené oblasti označené v nařízení o vymezení oblastí číslem 1-01,

-

v případě obecných parkovacích oprávnění pro návštěvníky území vymezené:
a.

vymezenou oblastí, které je přiřazen parkovací automat, jehož prostřednictvím
je platba ceny za stání silničního motorového vozidla prováděna (oblast je na tomto
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parkovacím automatu uvedena), je-li platba ceny prováděna prostřednictvím
parkovacího automatu,
b.

q)

oblastí, kterou návštěvník při platbě ceny za stání silničního motorového vozidla
zadá v průběhu platby za parkovací oprávnění prostřednictvím virtuálních
parkovacích hodin, je-li platba ceny prováděna prostřednictvím virtuálních
parkovacích hodin,

-

v případě parkovacího oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu území
vymezené oblastí vlastníka nemovité věci – právnické osoby a současně územím všech
vymezených oblastí vymezených v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí, které svojí
hranou nebo rohem sousedí s touto oblastí vlastníka nemovité věci – právnické osoby,
vyjma vymezené oblasti označené v nařízení o vymezení oblastí číslem 1-01,

-

v případě parkovacích oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný
subjekt území vymezené oblastí vybraného veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného
subjektu a současně územím všech vymezených oblastí vymezených v příloze
č. 1 nařízení o vymezení oblastí, které svojí hranou nebo rohem sousedí s touto oblastí
vybraného veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného subjektu, vyjma vymezené oblasti
označené v nařízení o vymezení oblastí číslem 1-01,

carsharingem služba poskytovaná veřejnosti spočívající v časově omezeném poskytnutí
užívacího práva k silničnímu motorovému vozidlu provozovatele této služby na základě
rezervace za současné úhrady ceny za užívání silničního motorového vozidla vypočtené podle
doby užívání nebo ujeté vzdálenosti, je-li poskytována za těchto podmínek:
i.

její provozovatel neposkytuje při poskytování této služby službu, při které by uživatelům
spolu se silničním motorovým vozidlem poskytoval přímo nebo nepřímo osobu řidiče,
s výjimkami přistavení vozidla před převzetím uživatelem a odvozu vozidla po jeho
vrácení;

ii. její provozovatel předkládá statutárnímu městu Brnu seznam registračních značek všech
silničních motorových vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání;
iii. vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou výhradně kategorie
M1;
iv. její provozovatel vede elektronický rezervační systém na rezervaci vozidel, který
je veřejně přístupný skrze webovou nebo mobilní aplikaci, a všechna vozidla, která mají
být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou nabízena k rezervaci k užití veřejností,
a to výhradně prostřednictvím tohoto elektronického rezervačního systému;
v.

její provozovatel umožňuje statutárnímu městu Brnu bezplatný uživatelský přístup
do uvedeného elektronického rezervačního systému pro ověření, že tato služba
je poskytována v souladu s ostatními jejími podmínkami dle tohoto ustanovení;

vi. její provozovatel umožňuje veřejnosti vyzvedávání a vracení všech vozidel, která mají
být v rámci této služby poskytnuta k užívání, v nepřetržitém režimu 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu, vyjma řádné údržby vozidel a mimořádných událostí;
vii. všechna vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou vybavena
hardwarem, který umožňuje jejich samoobslužné vyzvedávání a vracení ze strany
uživatelů této služby;
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viii. její provozovatel je provozovatelem všech vozidel, která mají být v rámci této služby
poskytnuta k užívání;
ix. průměrné stáří vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání,
nepřesáhne 4 roky od prvního přihlášení jednotlivých vozidel;
x.

všechna vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, plní alespoň
emisní normu EURO 5 nebo jsou poháněna výhradně elektrickým hnacím ústrojím;

xi. žádné z vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, nejsou zároveň
užívána k podnikání podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů;
r)

provozovatelem carsharingu osoba, která provozuje carsharing,

s)

poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb osoba, která má oprávnění
k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, nebo osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní péčí poskytovanou
ve vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče ve smyslu ustanovení
§ 10 odst. 1 písm. b). zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů,

t)

osobními stránkami uživatele osobní elektronický účet uživatele sloužící ke správě
parkovacích oprávnění nebo oprávnění, na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají,
uživatelem,

u)

virtuálními parkovacími hodinami webová aplikace umožňující úhradu ceny za stání
silničního motorového vozidla pomocí chytrých mobilních telefonů či internetových aplikací.
Článek 3
Druhy parkovacích oprávnění a oprávnění, na jejichž
základě parkovací oprávnění vznikají

(1)

Pro účely užití regulovaných úseků k stání silničního motorového vozidla po zaplacení ceny
stanovené tímto ceníkem se stanoví následující druhy parkovacích oprávnění, resp. oprávnění,
na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají:
1.

parkovací oprávnění pro rezidenty;

2.

parkovací oprávnění pro abonenty;

3.

parkovací oprávnění pro návštěvníky coby skupina oprávnění, v jejímž rámci se rozlišuje:
i.

obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky;

ii.

zvláštní parkovací oprávnění pro návštěvníky coby podskupina oprávnění, v jejímž
rámci se rozlišuje:
a.

parkovací hodiny pro rezidenty;

b.

parkovací oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu;

c.

abonentní parkovací oprávnění – přenosné;

d.

parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný
subjekt;

e.

parkovací oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb;
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(2)

f.

parkovací oprávnění pro držitele průkazu ZTP/P;

g.

parkovací oprávnění pro carsharing.

Pro Parkovací oprávnění pro rezidenty se stanoví následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro rezidenty opravňuje osobu oprávněnou z tohoto oprávnění
(rezidenta) k užití regulovaných úseků k stání silničního motorového vozidla této osoby
ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
Jedno parkovací oprávnění opravňuje rezidenta k užití regulovaných úseků k stání
jakéhokoliv silničního motorového vozidla tohoto rezidenta; k jednomu okamžiku však
může rezident užívat úseky k stání maximálně jednoho svého silničního motorového
vozidla. Volbu, ke kterému silničnímu motorovému vozidlu se parkovací oprávnění
v konkrétním časovém okamžiku vztahuje, provádí rezident registrací registrační značky
příslušného silničního motorového vozidla v databázi statutárního města Brna;
k jednomu časovému okamžiku může být zaregistrována v databázi statutárního města
Brna k jednomu parkovacímu oprávnění pro rezidenty pouze registrační značka
maximálně jednoho silničního motorového vozidla.

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců. Časová platnost parkovacího oprávnění začíná
běžet okamžikem, který uvede žadatel v žádosti o vydání parkovacího oprávnění a který
však nesmí být pozdější než 2 měsíce od podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění,
nejdříve však okamžikem vydání osvědčení správního orgánu, na jehož základě
parkovací oprávnění vzniká.

iv.

Předčasné ukončení časové platnosti:
Osoba, které parkovací oprávnění svědčí, může podat žádost o zrušení parkovacího
oprávnění před koncem časové platnosti parkovacího oprávnění. Příslušný orgán zajistí
(provede) zrušení parkovacího oprávnění (odhlášení registrační značky silničního
motorového vozidla z databáze statutárního města Brna).
Osoba, jíž parkovací oprávnění svědčí, má právo na vrácení poměrné části ceny zaplacené
za parkovací oprávnění odpovídající celým měsícům, které od provedení zrušení
parkovacího oprávnění zbývají do konce původní časové platnosti parkovacího
oprávnění.

v.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro regulované úseky podléhající rezidentnímu režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) v parkovací oblasti (definované pro parkovací
oprávnění pro rezidenty).

(3)

Pro parkovací oprávnění pro abonenty se stanoví následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro abonenty opravňuje osobu oprávněnou z tohoto parkovacího
oprávnění (abonenta) k užití regulovaných úseků podléhajících abonentnímu režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) k stání jí provozovaného silničního motorového
vozidla za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu ve smyslu ustanovení
§ 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

Stránka 5 z 20

Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech
statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců.
Časová platnost parkovacího oprávnění začíná běžet okamžikem, který uvede žadatel
v žádosti o vydání parkovacího oprávnění a který však nesmí být pozdější než 2 měsíce
od podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění, nejdříve však okamžikem vydání
osvědčení správního orgánu, na jehož základě parkovací oprávnění vzniká.

iv.

Předčasné ukončení časové platnosti:
Osoba, které parkovací oprávnění svědčí, může podat žádost o zrušení parkovacího
oprávnění před koncem časové platnosti parkovacího oprávnění. Příslušný orgán zajistí
zrušení parkovacího oprávnění (odhlášení registrační značky silničního motorového
vozidla z databáze statutárního města Brna).
Osoba, jíž parkovací oprávnění svědčí, má právo na vrácení poměrné části ceny zaplacené
za parkovací oprávnění odpovídající celým měsícům, které od provedení zrušení
parkovacího oprávnění zbývají do konce původní časové platnosti parkovacího
oprávnění.

v.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro regulované úseky podléhající abonentnímu režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v parkovací oblasti (definované
pro parkovací oprávnění pro abonenty).

(4)

Pro obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky se stanoví následující podmínky vydání
a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění opravňuje osobu oprávněnou z tohoto oprávnění (návštěvníka)
k užití regulovaných úseků k stání silničního motorového vozidla ve smyslu ustanovení
§ 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích na dobu časově omezenou,
nejvýše však na dobu 24 hodin.

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí:

iii.

-

prostřednictvím parkovacího automatu
parkovacho oprávnění pro návštěvníky;

v případě

jakéhokoliv

obecného

-

prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin v případě obecného parkovacího
oprávnění pro návštěvníky, jehož parkovací oblast je některou z vymezených
oblastí vymezených v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí.

Časová platnost:
Časová platnost parkovacího oprávnění je vymezena v tabulce stanovící cenu za obecné
parkovací oprávnění pro návštěvníky v příslušné příloze tohoto ceníku.
Časová platnost parkovacího oprávnění začíná běžet:
1.

v případě obecného parkovacího oprávnění pro návštěvníky, jehož parkovací oblast
je některou z vymezených oblastí vymezených v příloze č. 1 nařízení o vymezení
oblastí, provedením registrace registrační značky silničního motorového vozidla
v databázi statutárního města Brna při samotném placení ceny, a to prostřednictvím
parkovacího automatu nebo virtuálních parkovacích hodin,
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2.

iv.

v případě obecného parkovacího oprávnění pro návštěvníky, jehož územní platnost
je v tomto ceníku vymezena regulovanými úseky v parkovací oblasti, která
je některou z vymezených oblastí vymezených v příloze č. 2 nařízení o vymezení
oblastí, zaplacením ceny.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v parkovací oblasti (definované
pro obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky).

v.

Doplňující pravidlo pro maximální dobu, po kterou platí cena 0 Kč:
Návštěvník může pro jedno silniční motorové vozidlo v jedné vymezené oblasti uplatnit
parkovací oprávnění s cenou 0 Kč v maximálním rozsahu doby, pro kterou je tato cena
stanovena v tabulce stanovící cenu za obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky
v příslušné příloze tohoto nařízení, pouze jednou za kalendářní den.

(5)

Pro parkovací hodiny pro rezidenty se stanoví následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací hodiny pro rezidenty se vydávají rezidentovi. Rezident může čerpat parkovací
hodiny pro rezidenty jako parkovací oprávnění k stání jakéhokoliv silničního motorového
vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a to provedením
registrace registrační značky příslušného silničního motorového vozidla v databázi
statutárního města Brna.
K jednomu časovému okamžiku může být zaregistrována v databázi statutárního města
Brna k jedněm parkovacím hodinám pro rezidenty pouze registrační značka maximálně
jednoho silničního motorového vozidla.

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Každý rezident má právo na vydání parkovacích hodin pro rezidenty v rozsahu 100 hodin
(určených k čerpání ke stání silničního motorového vozidla) za 0 Kč nejvýše jednou
za 12 měsíců. Rezident může získat další parkovací hodiny pro rezidenty v rozsahu
100 hodin za 0 Kč nejdříve po uplynutí 12 měsíců od okamžiku, kdy mu byly vydány
předchozí parkovací hodiny pro rezidenty tohoto typu.
Každý rezident má právo na vydání parkovacích hodin pro rezidenty v rozsahu 50 hodin
(určených k čerpání ke stání silničního motorového vozidla) za cenu stanovenou
v příslušné příloze tohoto nařízení nejvýše jednou za 12 měsíců. Rezident může získat
další parkovací hodiny pro rezidenty v rozsahu 50 hodin za cenu stanovenou v příslušné
příloze tohoto nařízení nejdříve po uplynutí 12 měsíců od okamžiku, kdy mu byly vydány
předchozí parkovací hodiny pro rezidenty tohoto typu.
Časová platnost konkrétního parkovacího oprávnění je vymezena dobou, po kterou
je registrační značka silničního motorového vozidla registrována v databázi statutárního
města Brna, nejvýše po nevyčerpaný rozsah parkovacích hodin pro rezidenty, nejvýše
však 24 hodin pro jedno stání silničního motorového vozidla. Registraci registrační
značky silničního motorového vozidla v databázi statutárního města Brna lze provést
výhradně prostřednictvím osobních stránek uživatele.
Běh času, po který má parkovací oprávnění parkovací platnost, se přerušuje po provedení
odhlášení registrační značky silničního motorového vozidla z databáze statutárního města
Brna.
Stránka 7 z 20

Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech
statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel

iv.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro úseky podléhající návštěvnickému režimu (ve smyslu
nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v parkovací oblasti (definované pro parkovací
oprávnění pro rezidenty).

(6)

Pro parkovací oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu se stanoví
následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu se vydává
vlastníkovi nemovité věci – právnické osobě, která není ve vztahu k žádné vymezené
oblasti, která tvoří parkovací oblast pro příslušné parkovací oprávnění pro vlastníka
nemovité věci – právnickou osobu, abonentem nebo vybraným veřejnoprávním nebo
veřejně prospěšným subjektem.
Parkovací oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu opravňuje osobu
oprávněnou z tohoto oprávnění (vlastníka nemovité věci – právnickou osobu) k užití
regulovaných úseků k stání jednoho silničního motorového vozidla tohoto vlastníka
nemovité věci – právnické osoby na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu
24 hodin.
Jedno parkovací oprávnění opravňuje vlastníka nemovité věci – právnickou osobu k užití
regulovaného úseků k stání jakéhokoliv silničního motorového vozidla tohoto vlastníka
nemovité věci – právnické osoby; k jednomu okamžiku však může vlastník nemovité věci
– právnická osoba užívat regulované úseky k stání maximálně jednoho silničního
motorového vozidla tohoto vlastníka nemovité věci – právnické osoby. Volbu,
ke kterému silničnímu motorovému vozidlu se parkovací oprávnění v konkrétním
časovém okamžiku vztahuje, provádí vlastník nemovité věci – právnická osoba registrací
registrační značky příslušného silničního motorového vozidla v databázi statutárního
města Brna; k jednomu časovému okamžiku může být zaregistrována v databázi
statutárního města Brna k jednomu parkovacímu oprávnění pro vlastníka nemovité věci
– právnickou osobu pouze registrační značka maximálně jednoho silničního motorového
vozidla.

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců. Časová platnost oprávnění začíná běžet
okamžikem, který uvede žadatel v žádosti o vydání oprávnění a který však nesmí být
pozdější než 2 měsíce od podání žádosti o vydání oprávnění, nejdříve však okamžikem
vydání osvědčení správního orgánu, na jehož základě oprávnění vzniká.

iv.

Předčasné ukončení časové platnosti:
Osoba, které oprávnění svědčí, může podat žádost o zrušení oprávnění před koncem
časové platnosti oprávnění. Příslušný orgán zajistí (provede) zrušení oprávnění.
Osoba, jíž oprávnění svědčí, má právo na vrácení poměrné části ceny zaplacené
za oprávnění odpovídající celým měsícům, které od provedení zrušení oprávnění zbývají
do konce původní časové platnosti oprávnění.

v.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) v parkovací oblasti (definované pro parkovací
oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu).
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(7)

Pro abonentní parkovací oprávnění – přenosné se stanoví následující podmínky vydání
a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Abonentní parkovací oprávnění – přenosné se vydává abonentovi; abonent může čerpat
abonentní parkovací oprávnění – přenosné jako parkovací oprávnění k stání jakéhokoliv
silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
a to provedením registrace registrační značky příslušného silničního motorového vozidla
v databázi statutárního města Brna.
K jednomu časovému okamžiku může být zaregistrována v databázi statutárního města
Brna k jednomu abonentnímu parkovacímu oprávnění – přenosnému pouze registrační
značka jednoho silničního motorového vozidla.

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Abonentní parkovací oprávnění – přenosné je platné po dobu jednoho roku od okamžiku,
který uvede žadatel v žádosti o vydání oprávnění a který však nesmí být pozdější
než 2 měsíce od podání žádosti o vydání oprávnění, nejdříve však okamžikem vydání
osvědčení správního orgánu, na jehož základě abonentní parkovací oprávnění – přenosné
vzniká.
Časová platnost konkrétního parkovacího oprávnění je vymezena dobou, po kterou
je registrační značka silničního motorového vozidla registrována v databázi statutárního
města Brna, nejvýše však 24 hodin pro jedno stání silničního motorového vozidla.
Registraci registrační značky silničního motorového vozidla v databázi statutárního
města Brna lze provést výhradně prostřednictvím osobních stránek uživatele.
Běh času, po který má konkrétní parkovací oprávnění parkovací platnost, se přerušuje
po provedení odhlášení registrační značky silničního motorového vozidla z databáze
statutárního města Brna.

iv.

Předčasné ukončení časové platnosti:
Osoba, které abonentní parkovací oprávnění – přenosné svědčí, může podat žádost
o zrušení tohoto oprávnění před koncem jeho časové platnosti. Příslušný orgán zajistí
zrušení příslušného abonentního parkovacího oprávnění – přenosného.
Osoba, jíž abonentní parkovací oprávnění – přenosné svědčí, má právo na vrácení
poměrné části ceny zaplacené za toto oprávnění odpovídající celým měsícům, které
od provedení zrušení oprávnění zbývají do konce původní časové platnosti oprávnění.

v.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v parkovací oblasti (definované
pro parkovací oprávnění pro abonenty).

(8)

Pro Parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt se stanoví
následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt
se vydává vybranému veřejnoprávnímu nebo veřejně prospěšnému subjektu, který
má sídlo nebo jiné stálé místo výkonu činnosti v některé vymezené oblasti. Parkovací
oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt opravňuje osobu
oprávněnou z tohoto parkovacího oprávnění k užití úseků podléhajících návštěvnickému
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režimu (ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) k stání jí provozovaného silničního
motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.
ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců.
Časová platnost oprávnění začíná běžet okamžikem, který uvede žadatel v žádosti
o vydání parkovacího oprávnění a který však nesmí být pozdější než 2 měsíce od podání
žádosti o vydání parkovacího oprávnění, nejdříve však okamžikem vydání osvědčení
správního orgánu, na jehož základě parkovací oprávnění vzniká.

iv.

Předčasné ukončení časové platnosti:
Osoba, které parkovací oprávnění svědčí, může podat žádost o zrušení parkovacího
oprávnění před koncem časové platnosti parkovacího oprávnění. Příslušný orgán zajistí
zrušení parkovacího oprávnění (odhlášení registrační značky silničního motorového
vozidla z databáze statutárního města Brna).
Osoba, jíž parkovací oprávnění svědčí, má právo na vrácení poměrné části ceny zaplacené
za parkovací oprávnění odpovídající celým měsícům, které od provedení zrušení
parkovacího oprávnění zbývají do konce původní časové platnosti parkovacího
oprávnění.

v.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění je platné pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v parkovací oblasti (definované
pro parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt).

(9)

Pro parkovací oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb se stanoví
následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb se vydává
poskytovateli sociálních nebo zdravotních služeb pro konkrétní silniční motorové vozidlo
provozované tímto poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb za účelem:
a.

poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo

b.

poskytování zdravotní péče poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta
v podobě domácí péče ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších
předpisů.

Poskytovatel sociálních nebo zdravotních služeb může parkovací oprávnění
pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb užít k stání silničního motorového
vozidla, pro které bylo parkovací oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo
zdravotních služeb vydáno, na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.
ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců.
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Časová platnost parkovacího oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních
služeb začíná běžet okamžikem, který uvede žadatel v žádosti o vydání parkovacího
oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb a který však nesmí být
pozdější než 2 měsíce od podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění pro
poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb, nejdříve však okamžikem vydání
osvědčení správního orgánu, na jehož základě parkovací oprávnění pro poskytovatele
sociálních nebo zdravotních služeb vzniká.
iv.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění platí pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v jakékoliv vymezené oblasti
vymezené v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí.

(10)

Pro parkovací oprávnění pro držitele průkazu ZTP/P se stanoví následující podmínky vydání
a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním
postižením se vydává držiteli průkazu ZTP/P ve smyslu zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Osoba, které toto oprávnění svědčí, jej může užít jako parkovací oprávnění k stání
jakéhokoliv silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na
dobu 3 hodin, a to provedením registrace registrační značky příslušného silničního
motorového vozidla v databázi statutárního města Brna pod podmínkou, že silniční
motorové vozidlo je označeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením
v souladu s § 67 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců.
Časová platnost oprávnění pro držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním
postižením začíná běžet okamžikem, který uvede žadatel v žádosti o vydání parkovacího
oprávnění pro držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením a který
však nesmí být pozdější než 2 měsíce od podání žádosti, nejdříve však okamžikem vydání
osvědčení správního orgánu, na jehož základě se parkovací oprávnění pro držitele
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením poskytuje.

iv.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění platí pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se ve vymezené oblasti označené
v nařízení o vymezení oblastí číslem 1-01.

(11)

Pro Parkovací oprávnění pro carsharing se stanoví následující podmínky vydání a platnosti:
i.

Obecná charakteristika oprávnění:
Parkovací oprávnění pro carsharing se vydává provozovateli carsharingu k stání
jím provozovaného silničního motorového vozidla za účelem poskytování carsharingu
na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.
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Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech
statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel

ii.

Způsob placení ceny za oprávnění:
Cena za oprávnění se platí v hotovosti nebo bezhotovostně Odboru dopravy Magistrátu
města Brna.

iii.

Časová platnost:
Časová platnost oprávnění činí 12 měsíců.
Časová platnost parkovacího oprávnění začíná běžet okamžikem, který uvede žadatel
v žádosti o vydání parkovacího oprávnění a který však nesmí být pozdější než 2 měsíce
od podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění, nejdříve však okamžikem vydání
osvědčení správního orgánu, na jehož základě parkovací oprávnění vzniká.

iv.

Předčasné ukončení časové platnosti:
Osoba, které parkovací oprávnění pro carsharing svědčí, může podat žádost o zrušení
tohoto oprávnění před koncem jeho časové platnosti. Příslušný orgán zajistí zrušení
příslušného parkovacího oprávnění pro carsharing.
Osoba, jíž parkovací oprávnění pro carsharing svědčí, má právo na vrácení poměrné části
ceny zaplacené za toto oprávnění odpovídající celým měsícům, které od provedení
zrušení oprávnění zbývají do konce původní časové platnosti oprávnění.

v.

Územní platnost:
Parkovací oprávnění platí pro regulované úseky podléhající návštěvnickému režimu
(ve smyslu nařízení o vymezení oblastí) nacházející se v jakékoliv vymezené oblasti
vymezené v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí, vyjma částí regulovaných úseků,
na nichž jsou vymezena vyhrazená parkovací stání (pokud jsou tato vyhrazená parkovací
stání platná pouze po určitou denní dobu, jsou tyto části regulovaných úseků vyloučeny
z územní platnosti parkovacího oprávnění po celou dobu bez ohledu na časové omezení
regulace vyhrazeného parkovacího stání).
Článek 4
Stanovení cen za oprávnění pro regulované úseky
ve vymezených oblastech vymezených v příloze č. 1 nařízení
o vymezení oblastí

(1)

V příloze č. 1 tohoto ceníku se závazně stanoví ceny za parkovací oprávnění a oprávnění,
na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají, které jsou jednotné pro všechny vymezené
oblasti vymezené v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí.

(2)

V příloze č. 2 tohoto ceníku se závazně stanoví ceny za parkovací oprávnění a oprávnění,
na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají, pro vymezené oblasti vymezené v příloze
č. 1 nařízení o vymezení oblastí, platné pro území městské části Brno-střed.

(3)

V příloze č. 3 tohoto ceníku se závazně stanoví ceny za parkovací oprávnění a oprávnění,
na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají, pro vymezené oblasti vymezené v příloze
č. 1 nařízení o vymezení oblastí, platné pro území městské části Brno-sever.

(4)

Přiřazení parkovacích oprávnění a oprávnění, na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají,
k územím městských částí za účelem určení ceny za tato oprávnění se řídí těmito pravidly:
a) Pro oprávnění typu parkovací oprávnění pro rezidenty, parkovací hodiny pro rezidenty
nebo parkovací oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu platí cena
platná pro tu městskou část, v níž má osoba, která o vydání oprávnění žádá, místo trvalého
pobytu, nebo ve které se nachází nemovitá věc, k níž náleží vlastnické právo této osobě.
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Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech
statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel

b) Pro oprávnění typu parkovací oprávnění pro abonenty a abonentní parkovací
oprávnění – přenosné platí cena platná pro tu městskou část, v níž má osoba, která
o vydání oprávnění žádá, sídlo nebo provozovnu.
c) Pro oprávnění typu obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky platí cena platná pro
tu městskou část, k níž je přiřazena parkovací oblast příslušící k tomuto parkovacímu
oprávnění (definovaná pro obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky).
d) Pro oprávnění typu parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně
prospěšný subjekt platí cena platná pro tu městskou část, v níž má osoba, která o vydání
oprávnění žádá, sídlo nebo jiné stálé místo výkonu své činnosti.
(5)

Stanoví-li příslušná příloha tohoto ceníku odlišnou cenu za druhé či další parkovací oprávnění
pro rezidenta, vztahuje se tato cena na každé další parkovací oprávnění pro rezidenta vydané
pro stejnou rezidentní oblast jako předchozí vydaná parkovací oprávnění pro rezidenta.

(6)

Stanoví-li příslušná příloha tohoto ceníku odlišnou cenu za druhé či další parkovací oprávnění
pro abonenta, vztahuje se tato cena na každé další parkovací oprávnění pro abonenta vydané
pro stejnou abonentní oblast jako předchozí vydaná parkovací oprávnění pro abonenta.

(7)

Stanoví-li příslušná příloha tohoto ceníku odlišnou cenu za druhé či další parkovací oprávnění
pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu, vztahuje se tato cena na každé další
parkovací oprávnění pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu vydané pro stejnou
oblast vlastníka nemovité věci – právnické osoby jako předchozí vydaná parkovací oprávnění
pro vlastníka nemovité věci – právnickou osobu.

(8)

Stanoví-li příslušná příloha tohoto ceníku odlišnou cenu za druhé či další parkovací oprávnění
pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt, vztahuje se tato cena na každé
další parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt vydané
pro stejnou oblast vybraného veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného subjektu jako
předchozí vydaná parkovací oprávnění pro vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný
subjekt.
Článek 5
Stanovení cen za oprávnění pro regulované úseky
ve vymezených oblasti vymezených v příloze č. 2 nařízení
o vymezení oblastí

V příloze č. 4 tohoto ceníku se závazně stanoví ceny za parkovací oprávnění platné pro stání silničním
motorovým vozidlem v regulovaných úsecích ve vymezených oblastech vymezených v příloze č. 2
nařízení o vymezení oblastí.
Článek 6
Stanovení cen za parkovací oprávnění a oprávnění,
na jejichž základě parkovací oprávnění vznikají,
ve zvláštních případech
Užití regulovaných úseků podléhajících návštěvnickému režimu nebo abonentnímu režimu nebo
rezidentnímu režimu (ve smyslu nařízení o vymezení oblastí), které se nachází ve vymezených
oblastech vymezených v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí, se umožňuje bezplatně (za cenu
0 Kč) k stání silničních motorových vozidel:
a)

bezpečnostních sborů ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
Stránka 13 z 20

Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech
statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel

b)

základních složek integrovaného záchranného systému ve smyslu § 4 odst. 1 zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
neuvedených pod písm. a),

c)

ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií,

d)

Městské policie Brno coby městské (obecní) policie zřízené podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

e)

při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Nabytí účinnosti ceníku se řídí těmito pravidly:
i.

Bude-li tento ceník vydán před nabytím účinnosti nařízení o vymezení oblastí, nabývá tento
ceník účinnosti dnem nabytí účinnosti nařízení o vymezení oblastí.

ii.

Je-li tento ceník vydán po nabytí účinnosti nařízení o vymezení oblastí, nabývá tento ceník
účinnosti dnem jeho uveřejnění na úřední desce statutárního města Brna.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna
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PŘÍLOHA č. 1
ceníku, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
___________________________________________________________________________
Stanovení cen za oprávnění, které jsou jednotné pro všechny vymezené oblasti vymezené
v příloze č. 1 nařízení o vymezení oblastí
Ceny za oprávnění, které jsou jednotné pro všechny vymezené oblasti, se stanoví takto:
Typ oprávnění

Cena

Parkovací oprávnění pro poskytovatele sociálních nebo
zdravotních služeb

0 Kč

Parkovací oprávnění pro držitele průkazu ZTP/P

0 Kč

Parkovací oprávnění pro carsharing

1 000 Kč
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PŘÍLOHA č. 2
ceníku, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
___________________________________________________________________________
Stanovení cen za oprávnění pro vymezené oblasti vymezené v příloze č. 1 nařízení
o vymezení oblastí, platné pro území městské části Brno-střed
Článek 1
Ceny za oprávnění platné pro vymezenou oblast 1-01 v městské části Brno-střed
Ceny za oprávnění platné pro vymezenou oblast označenou v nařízení o vymezení oblastí
číslem 1-01 na území městské části Brno-střed se závazně stanoví takto:
(9)

(10)

(11)

Parkovací oprávnění pro rezidenty
Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. oprávnění

Cena za 3. a každé další
oprávnění

600 Kč

15 000 Kč

30 000 Kč

Parkovací oprávnění pro abonenty
Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

6 000 Kč

20 000 Kč

Parkovací oprávnění pro návštěvníky
i.

Obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky
Cena za oprávnění
0 Kč za prvních 30 minut stání silničního motorového
vozidla,
20 Kč za každou další započatou půlhodinu stání
silničního motorového vozidla

ii.

Zvláštní parkovací oprávnění pro návštěvníky
Typ oprávnění
Parkovací
hodiny
pro
rezidenty
Parkovací oprávnění pro
vlastníka nemovité věci –
právnickou osobu
Abonentní
parkovací
oprávnění – přenosné
Parkovací oprávnění pro
vybraný veřejnoprávní nebo
veřejně prospěšný subjekt

Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

100 Kč

-

6 000 Kč

20 000 Kč

24 000 Kč

24 000 Kč

6 000 Kč
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20 000 Kč

PŘÍLOHA č. 2
ceníku, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
___________________________________________________________________________
Článek 2
Ceny za oprávnění platné pro území městské části Brno-střed, vyjma vymezené
oblasti 1-01
Ceny za oprávnění platné pro vymezené oblasti vymezené v příloze č. 1 nařízení
o vymezení oblastí na území městské části Brno-střed, vyjma vymezené oblasti označené
v nařízení o vymezení oblastí číslem 1-01, se závazně stanoví takto:
(12)

(13)

(14)

Parkovací oprávnění pro rezidenty
Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. oprávnění

Cena za 3. a každé další
oprávnění

0 Kč

15 000 Kč

30 000 Kč

Parkovací oprávnění pro abonenty
Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

6 000 Kč

20 000 Kč

Parkovací oprávnění pro návštěvníky
i.

Obecné parkovací oprávnění pro návštěvníky
Cena za oprávnění
0 Kč za prvních 60 minut stání silničního motorového
vozidla,
5 Kč za třetí i čtvrtou započatou půlhodinu stání
silničního motorového vozidla
10 Kč za každou další započatou půlhodinu stání
silničního motorového vozidla

ii.

Zvláštní parkovací oprávnění pro návštěvníky
Typ oprávnění
Parkovací
hodiny
pro
rezidenty
Parkovací oprávnění pro
vlastníka nemovité věci –
právnickou osobu
Abonentní
parkovací
oprávnění – přenosné
Parkovací oprávnění pro
vybraný veřejnoprávní nebo
veřejně prospěšný subjekt

Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

100 Kč

-

6 000 Kč

20 000 Kč

24 000 Kč

24 000 Kč

6 000 Kč

20 000 Kč
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PŘÍLOHA č. 3
ceníku, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
___________________________________________________________________________
Stanovení cen za oprávnění pro vymezené oblasti vymezené v příloze č. 1 nařízení
o vymezení oblastí, platné pro území městské části Brno-sever
Ceny za oprávnění platné pro vymezené oblasti vymezené v příloze č. 1 nařízení o vymezení
oblastí na území městské části Brno-sever se závazně stanoví takto:
(1)

(2)

(3)

Parkovací oprávnění pro rezidenty
Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

0 Kč

6 000 Kč

Parkovací oprávnění pro abonenty
Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

6 000 Kč

12 000 Kč

Zvláštní parkovací oprávnění pro návštěvníky
Typ oprávnění
Parkovací
hodiny
pro
rezidenty
Parkovací oprávnění pro
vlastníka nemovité věci –
právnickou osobu
Abonentní
parkovací
oprávnění – přenosné
Parkovací oprávnění pro
vybraný veřejnoprávní nebo
veřejně prospěšný subjekt

Cena za 1. oprávnění

Cena za 2. a každé další
oprávnění

100 Kč

-

6 000 Kč

12 000 Kč

24 000 Kč

24 000 Kč

6 000 Kč

12 000 Kč
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PŘÍLOHA č. 4
ceníku, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
________________________________________________________________________________
Stanovení cen za parkovací oprávnění platné pro stání silničním motorovým vozidlem
v regulovaných úsecích ve vymezených oblastech vymezených v příloze č. 2 nařízení
o vymezení oblastí
Oblast

Popis oblasti

Doba stání
30 minut

0-01

0-02

0-03

0-04

0-05

0-06

15 Kč

60 minut
každá další i započatá
hodina
30 minut
Dornych 60 minut
každá další i započatá
hodina
15 minut

30 Kč

30 minut
60 minut
Každá další i započatá
čtvrthodina

20 Kč
40 Kč
15 Kč

30 minut

zdarma

60 minut

10 Kč

Druhá i započatá hodina
a třetí i započatá hodina

20 Kč

Každá další
i započatá hodina

30 Kč

Parkovací automaty Uhelná

Parkovací
automaty
na ploše u OD Tesco

Cena stání v Kč

Závorové parkoviště Benešova

Závorové parkoviště Veveří

První 2 hodiny po
vjezdu vozidla
Po 2 hodinách od vjezdu
Závorové parkoviště P&R Brno- vozidla do 12 hodin
Štýřice, Lokalita „Pod ústředním
od vjezdu vozidla
hřbitovem“
Po 12 hodinách od
vjezdu vozidla do 24
hodin od vjezdu vozidla
Parkovací automaty Londýnské 00:00 – 23:00
náměstí
(celý časový úsek)
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40 Kč
15 Kč
30 Kč
40 Kč
0 Kč

Zdarma
20 Kč

100 Kč
20 Kč

PŘÍLOHA č. 4
ceníku, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
___________________________________________________________________________

0-07

0-08

0-09

0-10

0-11

0-12

0-13

0-14

Parkovací automaty Nádražní

Parkovací automaty Husitská

Parkovací
náměstí

Parkovací
náměstí

automaty

automaty

Vaňkovo

Mendlovo

Parkovací automaty Dornych
na ploše mezi ulicemi Přízová
a Mlýnská
Parkovací automaty Dornych
na ploše mezi ulicemi Mlýnská a
Křenová

Parkovací automaty Koliště

Parkovací automaty Bratislavská

30 minut

30 Kč

60 minut

60 Kč

Každá další i započatá
hodina

60 Kč

30 minut
60 minut
každá další i započatá
hodina
60 minut
Druhá i započatá hodina
Každá další i započatá
hodina
30 minut
60 minut
každá další i započatá
hodina
30 minut
60 minut
každá další i započatá
hodina
30 minut
60 minut
každá další i započatá
hodina
30 minut
60 minut
každá další i započatá
hodina
30 minut
60 minut
každá další i započatá
hodina

15 Kč
30 Kč

Stránka 21 z 21

40 Kč
5 Kč
10 Kč
40 Kč
15 Kč
30 Kč
40 Kč
15 Kč
30 Kč
40 Kč
15 Kč
30 Kč
40 Kč
15 Kč
30 Kč
40 Kč
15 Kč
30 Kč
40 Kč

