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Výhody
parkovacího
systému
Od 1. září 2018
platí v užším centru Brna nový systém parkování.
Od 1. listopadu 2018
se rozšiřuje o další tři oblasti.
Pro rezidenty
Zlepší se parkování v okolí jejich bydliště.
Pro abonenty
Reguluje se dlouhodobé stání vozidel a zvýší
se jejich obrátkovost a tím i šance zaparkovat.
Pro návštěvníky
Zvýší se šance na krátkodobé zaparkování.
Brno se inspirovalo v pra xi ověřenými
parkovacími systémy světov ých metropolí
a zvolilo pro rezidenty nejvýhodnější systém
„květinky“. Parkovací oprávnění rezidenta
i abonenta proto bude platit nejen v oblasti,
kde má trvalé bydliště nebo sídlo podnikání
(provozovnu), ale i ve všech přímo sousedících
oblastech. Tím se značně rozšíří území,
na kterém může zaparkovat bez dalších
poplatků. Výjimkou je jen nejužší centrum
města, kde budou moci parkovat pouze lidé
z této oblasti.
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Koho se
systém týká
Jsem rezident
• Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti.
• Fyzická osoba vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti.
• V oblastech, pro které mám rezidentní oprávnění, (bydlím zde, nebo
jde o oblast přímo sousedící), mohu parkovat tam, kde je na svislém
dopravním značení modrý proužek. Všude jinde jsem návštěvník.
Co potřebuji k vyřízení parkovacího oprávnění:
• Prokázání trvalého pobytu nebo prokázání vlastnictví nemovitosti
(doklad totožnosti nebo výpis z katastru).
• Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz).
• Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění.

Jsem abonent
• Podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo ve
vymezené oblasti.
• Podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má provozovnu
ve vymezené oblasti.
• V oblastech, pro které mám abonentní oprávnění, (mám zde sídlo či
provozovnu, nebo jde o oblast přímo sousedící), mohu parkovat tam,
kde je na svislém dopravním značení zelený proužek. Všude jinde
jsem návštěvník.
Co potřebuji k vyřízení parkovacího oprávnění:
• Prokázání existence sídla nebo provozovny (výpis z obchodního
rejstříku).
• Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz).
• Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění.

Jsem návštěvník
Pokud jsem návštěvník konkrétního rezidenta:
• Každý rezident, bez ohledu na jeho věk či vlastnictví automobilu,
může ročně poskytnou své návštěvě až 150 hodin parkovacího
oprávnění.
• Parkovací oprávnění lze poskytnout přes osobní stránky uživatele
(rezidenta).

Potřebuji si v centru něco vyřídit:
• Na místech, kde je na svislém značení oranžový proužek mohu nově
po dobu 30 minut parkovat zdarma.
• Delší parkování je zpoplatněno (úhrada v parkovacích automatech
nebo prostřednictvím online mobilní aplikace).
• Mohu zaparkovat také na P+R parkovišti nebo v parkovacích domech.
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Husova

rezidentní
+ abonentní režim
(užší centrum)
Vjezd pouze s povolením, kontrolováno
automatickým kamerovým systémem.

rezidentní
+ abonentní režim
+ návštěvnický režim
Náměstí Svobody

Dornych

Hybešova

Úzká

Hlavní nádraží

Do užšího centra Brna si návštěvníci musí vyřídit povolení
k vjezdu. Rezidenti a abonenti jej získají automaticky spolu
s parkovacím oprávněním.

Značení systému,
oprávnění
mapa

Svislé značení oblastí
parkovacího systému:
Jsem návštěvník
hledám značky s oranžovým pruhem
Jsem abonent
hledám značky se zeleným pruhem
Jsem rezident
hledám značky s modrým pruhem

Vodorovné značení oblastí
parkovacího systému:
Všechny regulované parkovací plochy jsou
označeny modrým pruhem.
Návštěvnické oprávnění
Rozvržení cenových pásem určuje městská část dle potřeb regulace parkování.

Cenové pásmo
pro návštěvnický režim

Doba pro parkování
zdarma

Cena za hodinu

1. pásmo
2. pásmo

30 min
30 min

40 Kč
20 Kč

Parkovací oprávnění
pro rezidenty
1. auto
2. auto
3. a další auto

Cena za rok
600 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč

Parkovací oprávnění
pro abonenty
1. auto
2. auto
každé další auto

Cena za rok
6 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

Nový systém parkování přinese řadu výhod. Cílem je umožnit
více lidem zaparkovat a vyřídit potřebné záležitosti.
Omezení má smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém
s parkováním, nebo kde je přetlak vozidel přes den.
Na většině území Brna, kde bude v budoucnu zaveden nový
systém parkování, bude regulace prováděna jen v nočních
hodinách. V nejkritičtějších místech bude regulace i přes den.
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Nový systém
parkování
v Brně
Kontaktní pracoviště
Od 30. července funguje nové kontaktní
pracoviště na adrese Zvonařka 5, kde lze
vyřídit parkovací oprávnění i osobní stránku
uživatele pro online přístup do nového systému
parkování.

Zvonařka 5

Úřední hodiny kontaktního
pracoviště:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9.00 – 17.30 h
7.00 –15.00 h
9.00 – 17.30 h
7.00 – 17.30 h
8.00 –12.00 h

Kontakt:
parkovanivbrne@brno.cz
Infolinka: 800 30 30 20
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