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1 Úvod 

Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále též „OD MMB“) jako příslušný orgán státní správy 

oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle ustanovení § 124 

odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“) stanovuje opatřením obecně povahy místní 

úpravu provozu na místní komunikaci, jíž v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) Zákona o silničním 

provozu omezuje vjezd silničních motorových vozidel (dále jen „Vozidla“) do vymezených částí 

statutárního města Brna (dále též „Vymezené části města“), jež jsou: 

• vybranými místy na území statutárního města Brna dle opatření obecné povahy, jimž 

byla stanovena místní úprava na pozemních komunikacích ve Vymezených částech 

města; nebo 

• pěšími zónami na území statutárního města Brna ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 

Zákona o silničním provozu. 

OD MMB povoluje v souladu se stanovenou místní úpravou provozu na místní komunikaci 

a dále v souladu s § 77 odst. 7 Zákona o silničním provozu výjimky z místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích – povolení k vjezdu do Vymezených částí města (dále též 

„Povolení“).  

Účelem této metodiky (dále jen „Metodika“) je stanovení postupu a pravidel pro vydávání 

Povolení. 
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2 Vymezené části města 

Vymezenými částmi města se rozumí soubor ulic, které se nachází uvnitř okruhu tvořeného 
ulicemi: Moravské náměstí, Žerotínovo náměstí, Komenského náměstí, Husova, Nádražní, 
Benešova, Malinovského náměstí, Koliště, a to konkrétně následující ulice rozdělené do níže 
uvedených celků: 

− Pěší zóna I (coby pěší zóna dle § 39 odst. 2 Zákona o silničním provozu): 

Joštova, Opletalova, Moravské nám., Solniční, Rašínova, Jakubská, Jakubské nám., 
Běhounská. 

− Pěší zóna II (coby pěší zóna dle § 39 odst. 2 Zákona o silničním provozu): 

Česká, nám. Svobody, Kobližná, Masarykova, Starobrněnská, Poštovská, Jánská, 
Josefská, Kapucínské nám., Minoritská, Skrytá, Středová, Zámečnická, Květinářská, 
Františkánská, Mečová a částmi komunikací Orlí, Panská, Solniční, Běhounská, 
Rašínova, Jakubská, Malinovského nám., Novobranská, Kozí, Vachova, Sukova, Zelný 
trh, Starobrněnská. 

− Oblast III: 

Oblasti s dopravním omezením č. 1 až 6, jak jsou graficky znázorněny v příloze č. 1 
k této Metodice, dle opatření obecné povahy, jimž byla stanovena místní úprava 
provozu na pozemních komunikacích na území centra statutárního města Brna (tyto 
jednotlivé oblasti dále též „Oblasti s dopravním omezením“). 

Vymezené části města jsou graficky znázorněny v příloze č. 1 k této Metodice. 
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3 Vydávání Povolení 

Povolení vydává OD MMB na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby v souladu se 

stanovenou místní úpravou provozu na místní komunikaci nebo v souladu s § 77 odst. 7 

Zákona o silničním provozu. 

Povolení je možné vydat pro vjezd Vozidel s hmotností do 7,5 t následujícím skupinám 
žadatelů: 

 fyzické osoby, které mají místo trvalého nebo přechodného pobytu v některé 
z Vymezených částí města, nebo fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníky 
nemovitých věcí (vyjma nemovitých věcí uvedených pod písm. o) tohoto článku) 
v některé z Vymezených částí města (dále jen „Rezidenti“), 

 fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo průvodci držitelů 
průkazu ZTP/P, 

 fyzické a právnické osoby, které v některé z Vymezených částí města užívají nemovité 
věci ke svému podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti, včetně provozu stánků 
k prodeji zboží (dále jen „Abonenti“), 

 veřejné instituce a zahraniční zastupitelské úřady (konzuláty), které mají ve 
Vymezených částech města sídlo nebo zde užívají nemovitou věc („dále jen „Veřejné 
instituce“), 

 složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a Městská policie Brno, 

 fyzické a právnické osoby vykonávající ve Vymezených částech města na základě 
uzavřené smlouvy činnosti plně hrazené z rozpočtu statutárního města Brna nebo 
z rozpočtu městské části Brno-střed, 

 fyzické a právnické osoby pořádající ve Vymezených částech města akce schválené 
statutárním městem Brnem nebo městskou částí Brno-střed, 

 zásobování objektů ve Vymezených částech města, 

 provozovatelé taxislužby, 

 Dopravní podnik města Brna, a.s., 

 Základní a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace – pro budovu 
Rašínova 3 (dále jen „ZŠ Rašínova“), 

 carsharingové společnosti disponující platným osvědčením o bezplatném užití úseků 
vymezených v oblastech statutárního města Brna (ve smyslu nařízení statutárního 
města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení 
ceny, dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a o změně nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, ve znění pozdějších 
předpisů - dále též „Nařízení OPS“; a ve smyslu nařízení statutárního města Brna 
č. 11/2018, kterým se dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
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pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních 
motorových vozidel - dále též „Ceník OPS“) k stání silničních motorových vozidel 
provozovatelů carsharingu provozovaných za účelem poskytování carsharingu, 

 pečovatelské a sociální služby disponující platným Parkovacím oprávněním pro 
Poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb ve smyslu Nařízení OPS a Ceníku OPS, 

 hotely a ubytovací zařízení disponující vyhrazeným parkovacím stáním (dále též „VPS“) 
nebo dlouhodobým parkovacím stáním ve Vymezené části města, 

 osoby, kterým svědčí vlastnické právo k nemovité věci (nebo její části) v některé 
z Vymezených částí města, která slouží k stání Vozidla (dále též „Parkovací stání“), 
nebo osoby, kterým svědčí výlučné právo Parkovací stání užívat (tyto osoby dále též 
„Vlastníci Parkovacích stání“), 

 osoby, kterým bylo zřízeno VPS ve Vymezené části města. 

Povolení je možné rovněž vydat pro vjezd jakýchkoliv Vozidel v individuálních případech na 
základě výjimky udělené OD MMB dle § 77 odst. 7 Zákona o silničním provozu. 

Povolení vydané v případech dle písm. a) až o) výše má formu osvědčení ve smyslu § 154 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní 
řád“). Osvědčením příslušný správní orgán potvrzuje, že došlo k naplnění podmínek pro vydání 
Povolení stanovených příslušnými právními předpisy. 

Povolení vydané v individuálních případech na základě výjimky udělené OD MMB dle § 77 
odst. 7 Zákona o silničním provozu má formu správního rozhodnutí vydaného ve správním 
řízení dle § 44 a násl. Správního řádu. 

Povolení může být vydáno žadateli (fyzické nebo právnické osobě) pouze pro Vozidlo, jehož je 
vlastníkem nebo provozovatelem, není-li dále uvedeno jinak. 

Vydané Povolení bude zaznamenáno v evidenčním systému OD MMB pro účely 
automatického ověřování platnosti Povolení prostřednictvím kamerového systému. V případě 
vydání Povolení v podobě individuální výjimky dle § 77 odst. 7 Zákona silničním provozu, 
vyhotoví příslušný správní orgán rovněž rozhodnutí v písemné formě v souladu s § 67 a násl. 
Správního řádu. 
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4 Platnost Povolení 

4.1 Obecně k platnosti Povolení; Povolení a přípojné vozidlo 

Povolení opravňuje uživatele Vozidla k vjezdu Vozidlem do Vymezených částí města v souladu 

s touto Metodikou. 

Povolení opravňuje uživatele Vozidla (silničního motorového vozidla) k vjezdu do Vymezených 

částí města Vozidlem společně s přípojným vozidlem, pokud je přípojné vozidlo spojeno 

s Vozidlem do soupravy. Podmínkou pro možnost vjezdu Vozidla spojeného s přípojným 

vozidlem do soupravy je registrace přípojného vozidla ke konkrétnímu Povolení. Žádost 

o registraci přípojného vozidla se podává obdobnými způsoby jako Žádost o vydání Povolení. 

4.2 Časová platnost Povolení 

Povolení může být vydáno jako: 

 Roční – platí jeden rok (365 dní), 

 Krátkodobé – platí po dobu vymezenou počtem hodin nebo dnů. 

Platnost Povolení začíná běžet okamžikem uvedeným v Povolení, nikoliv však později, než 
3 měsíce od vydání Povolení. 

Konkrétní časová platnost jednotlivých druhů Povolení je uvedena dále v této Metodice. 

4.3 Územní platnost Povolení 

Povolení, které se vydává za účelem vjezdu do některé Vymezené části města, opravňuje 

osobu, které toto Povolení svědčí, k vjezdu do všech ostatních Vymezených částí města. 
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5 Žádost o vydání Povolení 

5.1 Žádost o vydání Povolení 

Povolení se vydává na základě žádosti. Žádost o vydání Povolení se podává v souladu s pravidly 
dle ustanovení § 37 Správního řádu zejména těmito formami: 

- prostřednictvím osobního elektronického účtu uživatele sloužícího ke správě 
Parkovacích oprávnění a Povolení uživatelem (dále jen „Osobní stránky uživatele“), 

- ústně do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu), 

- písemně na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 této Metodiky (s doručením 
příslušnému orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobním 
doručením), 

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (ve smyslu 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů) prostřednictvím elektronické podatelny, 

- podáním prostřednictvím datové schránky ve smyslu § 18 zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- jiným vhodným způsobem za podmínky, že žádost je do 5 dnů potvrzena nebo 
doplněna v některé z kvalifikovaných forem podání uvedených shora. 

Žadatelé jsou povinni k žádosti o Povolení prokázat účel a důvod vjezdu do Vymezených částí 
města. 

Žádost o povolení individuální výjimky podle § 77 odst. 7 Zákona o silničním provozu musí mít 
náležitosti dle § 45 Správního řádu (z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká 
a co žadatel žádá). 

5.2 Žádost o zřízení Osobních stránek uživatele 

Žádost je možné podat těmito způsoby: 

- písemně (s doručením příslušnému orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb nebo osobním doručením), 

- ústně do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu), 

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (ve smyslu 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů) prostřednictvím elektronické podatelny, 

- podáním prostřednictvím datové schránky ve smyslu § 18 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů, 
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- jiným vhodným způsobem za podmínky, že žádost je do 5 dnů potvrzena nebo 

doplněna v některé z kvalifikovaných forem podání uvedených shora. 

5.3 Žádost o změnu parametrů Povolení 

O změnu parametrů Povolení je možné požádat způsoby pro podání žádosti o vydání Povolení, 

je-li taková změna přípustná (není-li ve zvláštních ustanoveních této Metodiky uvedeno jinak). 

5.4 Žádost o zrušení Povolení před koncem jeho časové platnosti 

O zrušení Povolení před koncem jeho časové platnosti je možné požádat způsoby pro podání 

žádosti o vydání Povolení, je-li takové zrušení přípustné. 

5.5 Příslušnost orgánu 

Orgánem příslušným ke zřizování Osobních stránek uživatele, k vydávání Povolení, 

k provedení změny parametrů Povolení nebo provádění rušení Povolení před koncem jejich 

časové platnosti je obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterým je Odbor dopravy 

Magistrátu města Brna (na adrese Zvonařka 92/5, 602 00 Brno). 

5.6 Některá pravidla o zastoupení žadatele na základě plné moci při podání 

žádosti o vydání Povolení, o změnu parametrů Povolení nebo o zrušení 

Povolení před koncem jeho časové platnosti 

V případě, že se k úkonu podání žádosti o zřízení Osobních stránek uživatele, o vydání 

Povolení, o změnu parametrů Povolení nebo o zrušení Povolení před koncem jeho časové 

platnosti nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje dané podmínky pro vydání Povolení), 

může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré potřebné doklady a plnou moc žadatele. 

Úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci se nevyžaduje: 

 je-li plná moc udělena k určitému úkonu nebo skupině úkonů v rámci konkrétního 
vyjádření, osvědčení, provedení ověření nebo jiného sdělení ze strany správního 
orgánu (např. v rámci vydávání konkrétního Povolení nebo více konkrétních Povolení), 

 je-li plná moc udělena pro vydání konkrétního vyjádření, osvědčení, provedení ověření 
nebo jiného sdělení ze strany správního orgánu (např. k vydání konkrétního Povolení 
nebo více konkrétních Povolení), 

 je-li plná moc udělena na základě zvláštního zákona, který nevyžaduje úřední ověření 
podpisu zmocnitele na plné moci, 

 je-li plná moc udělena do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu). 

Úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci se vyžaduje, je-li plná moc udělena pro 
neurčitý počet vyjádření, osvědčení, provedení ověření nebo jiného sdělení ze strany 
správního orgánu (např. k vydání neurčitého počtu Povolení nebo pro zastupování před 
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správními úřady obecně), vyjma případu, je-li plná moc udělena do protokolu (tj. při osobním 
jednání u příslušného orgánu). 

5.7 Některá pravidla o jednacím jazyku 

V případě, že žadatel o zřízení Osobních stránek uživatele, o vydání Povolení, o změnu 

parametrů Povolení nebo o zrušení Povolení před koncem jeho časové platnosti předkládá 

písemnost vyhotovenou v cizím jazyce (např. technický průkaz Vozidla registrovaného 

v zahraničí), musí tyto listiny předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném 

překladu do jazyka českého. Toto pravidlo se nepoužije, je-li originální znění listiny ve 

slovenském jazyce. 
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6 Podmínky pro vydání Povolení 

6.1 Rezidenti 

Povolení pro Rezidenty se vydává jako roční nebo krátkodobé (v případech, kdy 

Rezident disponuje platným parkovacím oprávněním pro Oblast placeného stání 1-01 

ve smyslu Nařízení OPS (dále též „OPS 1-01“), 

V případech, kdy Rezident (tj. osoba, která má místo trvalého nebo přechodného 

pobytu v některé z Vymezených částí města, nebo osoba, která je vlastníkem nemovité 

věci v některé z Vymezených částí města) disponuje platným parkovacím oprávněním 

pro OPS 1-01, bude Povolení Rezidentovi vydáno na základě tohoto parkovacího 

oprávnění a nevyžaduje se doložení žádných dalších dokladů. Je-li Povolení vydáno na 

základě skutečnosti, že Rezident disponuje platným parkovacím oprávněním pro OPS 

1-01, vydává se Povolení na dobu platnosti tohoto parkovacího oprávnění. 

V případech, kdy Rezident nedisponuje parkovacím oprávněním pro OPS 1-01, se pro 

vydání Povolení vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

6.1.1 Prokázání místa trvalého pobytu nebo vlastnictví nemovité věci ve Vymezené části 

města 

Tato skutečnost se prokazuje následujícími doklady: 

 Prokázání místa trvalého pobytu – Občané České republiky 

• občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 

Pozn.: Za místo trvalého pobytu ve Vymezení části města se nepovažuje, 

pokud je adresou trvalého pobytu fyzické osoby ve Vymezené části města 

sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním 

systému označeno jako adresa úřadu, ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 Prokázání místa trvalého nebo přechodného pobytu – Osoby, které nejsou 
občany České republiky (cizinci) a zároveň jsou občany Evropské unie 

• cestovním dokladem a 

• jedním z dokladů: 

- průkazem o povolení k trvalému pobytu dle § 87r zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a 

o změně některých zákonů nebo 
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- potvrzením o přechodném pobytu na území dle § 87n č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů. 

 Prokázání místa trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky 
(cizinci), a zároveň nejsou občany Evropské unie 

• cestovním dokladem a 

• průkazem o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým 

pobytem na území České republiky dle § 117a zákona č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. 

 Prokázání vlastnického práva k nemovité věci ve Vymezené části města (vyjma 
případů, kdy se jedná o vztah osoby k nemovitým věcem dle písm. o) tohoto 
článku) 

• u fyzických osob občanským průkazem nebo cestovním dokladem; 
u právnických osob výpisem z veřejného rejstříku, který slouží k evidenci 
příslušného typu osob (zejm. obchodní rejstřík), nebo jiným dokladem o 
existenci právnické osoby, a 

• výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní 
nemovitou věc ve Vymezené části města. 

Pozn.: Osobám, které mají vztah k nemovitým věcem dle čl. 3 písm. o) této 
Metodiky, se vydává Povolení jen dle uvedeného ustanovení čl. 3 písm. o) 
této Metodiky. 

6.1.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

 Vlastník nebo provozovatel Vozidla 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla. 

 Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• leasingovou či nájemní smlouvou, 

• dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového 

pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých. 

 Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení 
Vozidla na úvěr 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá 

užívací právo žadatele k Vozidlu, 
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• dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru 

poskytování úvěru. 

 Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla zaměstnavatelem k soukromým 
účelům žadatele 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• čestné prohlášení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu 

mezi zaměstnancem a žadatelem coby zaměstnancem a o svěření vozidla 

žadateli. 

 Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla jako členovi voleného orgánu 
právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva) 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• čestným prohlášením právnické osoby, že žadatel je členem voleného 

orgánu této právnické osoby, a o svěření Vozidla žadateli, 

• pokud se jedná o právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku 

vedeného za základě právního řádu České republiky, výpisem z veřejného 

rejstříku dokládajícím existenci této právnické osoby, resp. jiným 

dokladem dokládajícím existenci této právnické osoby. 

6.2 Fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo průvodci 

držitelů průkazu ZTP/P 

Povolení pro Vozidla průvodců držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P se vydává ve prospěch 

držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P v rámci své Osobní stránky uživatele zaregistruje 

konkrétní registrační značky Vozidel oprávněných k vjezdu do Vymezených částí města. 

Tato jednotlivá registrace platí na dobu 1 dne; tím není vyloučena možnost opakované 

registrace. Držitel průkazu ZTP/P není takto oprávněn registrovat registrační značku 

Vozidla, které přímo sám neužívá nebo které neužívá jeho průvodce při doprovodu 

držitele průkazu ZTP/P. 

Samotné osvědčení pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, že může takto registrovat 

konkrétní registrační značky Vozidel oprávněných k vjezdu do Vymezených částí města, 

se vydává jako roční. 

6.3 Abonenti 

Povolení pro Abonenty se vydává jako roční nebo krátkodobé (v případech, kdy 

Abonent disponuje platným parkovacím oprávněním pro OPS 1-01 ve smyslu Nařízení 

OPS a Ceníku OPS). 
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V případech, kdy Abonent disponuje platným parkovacím oprávněním pro OPS 1-01, 

bude Povolení Abonentovi vydáno na základě tohoto parkovacího oprávnění 

a nevyžaduje se doložení žádných dalších dokladů. Je-li Povolení Abonentovi vydáno 

na základě skutečnosti, že disponuje platným parkovacím oprávněním pro OPS 1-01, 

vydává se Povolení na dobu platnosti tohoto parkovacího oprávnění. 

V případech, kdy Abonent nedisponuje parkovacím oprávněním pro OPS 1-01, se pro 

vydání Povolení vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

6.3.1 Prokázání adresy sídla nebo provozovny ve Vymezené části města nebo užívání 

nemovité věci ve Vymezené části města k veřejně prospěšné činnosti 

 Případy, kdy má Abonent ve Vymezené části města sídlo 

• výpisem z obchodního rejstříku pro osoby zapsané v obchodním rejstříku 
nebo 

• živnostenským listem pro osoby zapsané v živnostenském rejstříku nebo 

• dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních zákonů a dokladem 
o existenci adresy sídla podnikatele: 

- v případě notáře dokladem o jmenování notáře a dokladem 
o existenci adresy sídla notáře; 

- v případě advokáta dokladem o zápisu do seznamu advokátů 
vedeného Českou advokátní komorou; 

- v případě exekutora dokladem o jmenování exekutora a dokladem 
o existenci adresy sídla exekutora; 

- v případě poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dokladem o existenci 
adresy sídla poskytovatele zdravotních služeb; 

- v případě poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, senátora Senátu Parlamentu České republiky nebo 
zastupitele územně samosprávného celku dokladem o zvolení do 
funkce (Český statistický úřad) a dokladem o existenci adresy 
kanceláře pro výkon funkce (např. nájemní smlouvou); 

- v ostatních případech individuálním posouzením na základě dokladu 
o oprávnění k podnikání a dokladu o existenci adresy sídla. 

b) Případy, kdy má Abonent ve Vymezené části města provozovnu 

• dokladem dle písm. a) a 
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• jakýmkoliv dokladem, že Abonent má adresu provozovny v dané 

Vymezené části města (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí 

apod.), pokud tato skutečnost nevyplývá již z dokladu dle písm. a). 

c) Případy, kdy Abonent provozuje ve Vymezené části města stánek k prodeji zboží 

• dokladem dle písm. a) a 

• smlouvou s Městskou částí Brno-střed, která Abonenta opravňuje 

k provozu stánku k prodeji zboží ve Vymezené části města. 

d) Případy, kdy Abonent, užívá nemovité věci ve Vymezené části města k veřejně 

prospěšné činnosti 

• jakýmkoliv dokladem, že Abonent má užívací právo k nemovité věci 

v dané Vymezené části města (nájemní smlouva, výpis z katastru 

nemovitostí apod.), 

• dokladem osvědčujícím, že Abonent se zabývá veřejně prospěšnou 

činností (stanovami Abonenta – právnické osoby, ze kterých tato 

skutečnost vyplývá, příp. jiným dokladem), 

• čestným prohlášením, že Abonent užívá uvedenou nemovitou věc 

k veřejně prospěšné činnosti. 

6.3.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

Dokladem prokazujícím vztah Abonenta k Vozidlu obdobně jako dle čl. 6.1.2 písm. a) 
až c) této Metodiky. 

6.4 Veřejné instituce 

Povolení pro Veřejné instituce se vydává jako roční. 

Pro vydání Povolení pro Veřejné instituce se vyžaduje předložení dokladu prokazujícího 

vztah dotčené Veřejné instituce k Vozidlu obdobně jako dle 6.1.2 písm. a) nebo b) této 

Metodiky. 

6.5 Složky IZS a Městská policie Brno 

Povolení pro složky IZS a Městskou polici Brno se vydává jako roční. 

Pro vydání Povolení pro složky IZS a Městskou policii Brno se vyžaduje ohlášení 

registrační značky vozidla, případně předložení dokladu prokazujícího vztah dotčené 

Veřejné instituce k Vozidlu obdobně jako dle 6.1.2 písm. a) nebo b) této Metodiky. 
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6.6 Fyzické a právnické osoby vykonávající ve Vymezených částech města na 

základě uzavřené smlouvy činnosti plně hrazené z rozpočtu statutárního města 

Brna nebo z rozpočtu městské části Brno-střed 

Povolení pro fyzické a právnické osoby vykonávající ve Vymezených částech města na 

základě uzavřené smlouvy činnosti plně hrazené z rozpočtu statutárního města Brna 

nebo z rozpočtu městské části Brno-střed se vydává jako roční. 

Pro vydání Povolení pro osoby vykonávající ve Vymezených částech města na základě 

uzavřené smlouvy činnosti plně hrazené z rozpočtu statutárního města Brna nebo z 

rozpočtu městské části Brno-střed se vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

6.6.1 Prokázání skutečnosti, že se jedná o osoby vykonávající ve Vymezených částech města 

na základě uzavřené smlouvy činnosti plně hrazené z rozpočtu statutárního města Brna 

nebo z rozpočtu městské části Brno-střed 

Dokladem osvědčujícím skutečnost, že se jedná o osoby vykonávající ve Vymezených 
částech města na základě uzavřené smlouvy činnosti plně hrazené z rozpočtu 
statutárního města Brna nebo z rozpočtu městské části Brno-střed (smlouva). 

6.6.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

Dokladem prokazujícím vztah dotčené osoby k Vozidlu obdobně jako dle čl. 6.1.2 písm. 

a) až c) této Metodiky. 

6.7 Fyzické a právnické osoby pořádající ve Vymezených částech města akce 

schválené statutárním městem Brnem nebo městskou částí Brno-střed 

Povolení pro fyzické a právnické osoby pořádající ve Vymezených částech města 

kulturní, sportovní, společenské a charitativní akce, jež byly schváleny ze strany 

statutárního města Brna nebo městské části Brno-střed, se vydává jako krátkodobé na 

dobu v délce počtu kalendářních dní, o který požádá příslušný pořadatel akce, 

maximálně však na dobu trvání příslušné akce. 

Pro vydání Povolení pro osoby pořádající akce ve Vymezených částech města se 

vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

6.7.1 Prokázání skutečnosti, že se jedná o osoby pořádající schválené akce ve Vymezených 

částech města 

Dokladem osvědčujícím skutečnost, že se jedná o osoby pořádající akce ve 
Vymezených částech města (smlouva/povolení k pořádání akce). 

6.7.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

Dokladem prokazujícím vztah dotčené osoby k Vozidlu obdobně jako dle čl. 6.1.2 písm. 

a) až c) této Metodiky. 
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6.8 Zásobování objektů ve Vymezených částech města 

Povolení pro zásobování objektů ve Vymezených částech města je možno vydat jako 

roční nebo krátkodobé. Krátkodobé Povolení se vydává na dobu 1 dne. Druhy Povolení 

pro zásobování jsou pospány dále. 

6.8.1 Roční Povolení pro zásobování: 

Roční Povolení pro zásobování objektů ve Vymezených částech města je možno vydat 

pouze pro následující časy: 06.00 až 09.00 hodin, 18.00 až 22.00 hodin. 

Pro vydání Povolení pro zásobování objektů ve Vymezených částech města se vyžaduje 

prokázání následujících skutečností: 

6.8.1.1 Prokázání skutečnosti, že se jedná o zásobování objektu ve Vymezené části města, a že 

toto zásobování má opakovanou povahu 

Dokladem osvědčujícím skutečnost, že se jedná o zásobování objektu ve Vymezené 
části města a že toto zásobování má opakovanou povahu (smlouva/objednávka/dodací 
list s dotčeným Abonentem nebo Rezidentem). 

6.8.1.2  Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

Dokladem prokazujícím vztah dotčené osoby k Vozidlu obdobně jako dle čl. 6.1.2 

písm. a) až c) této Metodiky. 

6.8.2 Krátkodobé Povolení pro zásobování – Obecné: 

Krátkodobé Povolení pro zásobování je možné vydat pouze pro následující časy: 06.00 

až 09.00 hodin, 18.00 až 22.00 hodin, a to na dobu vjezdu 60 min. 

Povolení lze vydat osobě, které lze vydat Povolení dle čl. 3 písm. c), d) nebo g) této 

Metodiky, nebo osobě provádějící zásobování. 

Pro vydání Povolení se vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

6.8.2.1 Prokázání skutečnosti, že se jedná o zásobování objektu ve Vymezené části města 

• Dokladem osvědčujícím skutečnost, že se jedná o zásobování objektu ve 
Vymezené části města (smlouva/objednávka/dodací list). 

6.8.3 Krátkodobé Povolení pro zásobování – Rezidentní: 

Krátkodobé Povolení pro zásobování – Rezidentní je možné vydat pro jakoukoliv denní 

dobu, a to na dobu vjezdu 60 min. 

Povolení lze vydat jen Rezidentovi nebo osobě provádějící zásobování pro Rezidenta. 

Pro vydání Povolení se vyžaduje předložení následujících dokladů: 
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6.8.3.1 Prokázání skutečnosti, že se jedná o zásobování objektu ve Vymezené části města 

• Dokladem osvědčujícím skutečnost, že se jedná o zásobování objektu ve 

Vymezené části města (smlouva/objednávka/dodací list s dotčeným 

Rezidentem). 

6.8.3.2 Prokázání skutečnosti, že osoba, pro níž je zásobování prováděno, je Rezidentem 

• Doklady osvědčujícími skutečnost, že příslušná osoba je Rezidentem 

obdobně jako dle čl. 6.1. této metodiky. 

6.9 Dopravce v taxislužbě 

Povolení pro dopravce v taxislužbě bude vydáno pouze těm dopravcům, kteří mají 

přiděleno kontaktní číslo dle obecně závazné vyhlášky č. 15/2011 o stanovištích 

taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť 

taxislužby na území města Brna, ve znění pozdějších předpisů. 

6.10 Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Povolení pro Dopravní podnik města Brna, a.s. bude vydáno ve prospěch Dopravního 

podniku města Brna, a.s., přičemž Dopravní podnik města Brna, a.s. v rámci své Osobní 

stránky uživatele zaregistruje konkrétní registrační značky Vozidel oprávněných 

k vjezdu do Vymezených částí města. 

Povolení pro Dopravní podnik města Brna, a.s. se vydává jako roční. 

6.11 ZŠ Rašínova 

Povolení pro ZŠ Rašínova bude vydáno ve prospěch ZŠ Rašínova, přičemž ZŠ Rašínova 

v rámci své Osobní stránky uživatele zaregistruje konkrétní registrační značky Vozidel 

oprávněných k vjezdu do Vymezených částí města. 

Povolení pro ZŠ Rašínova je možno vydat jako krátkodobé na dobu jednoho školního 

roku, a to pouze na 2 vjezdy konkrétního Vozidla na dobu max. 30 minut pro jeden 

vjezd tohoto Vozidla v průběhu jednoho pracovního dne (vyjma školních prázdnin ZŠ 

Rašínova). Povolení opravňuje uživatele příslušného Vozidla k vjezdu do Vymezených 

částí města v denní době od 7.00 hodin do 8.00 hodin (s tím, že nejpozději v tento čas 

je povinen uživatel příslušného Vozidla Vymezené části města Vozidlem opustit) 

a v denní době 12.00 hodin do 17.00 hodin (s tím, že nejpozději v tento čas je povinen 

uživatel příslušného Vozidla Vymezené části města Vozidlem opustit). 

6.12 Carsharingové společnosti 

Povolení pro carsharingové společnosti bude vydáno na základě platného Parkovacího 

oprávnění pro Carsharing (ve smyslu Nařízení OPS a Ceníku OPS), a to k registrační 

značce vozidla, ke kterému se toto Parkovací oprávnění pro Carsharing vztahuje. 
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K žádosti o vydání Povolení se nevyžaduje předložení žádných dalších dokladů. 

Povolení pro carsharingové společnosti je možno vydat jako roční, nejdéle však na 

dobu platnosti uvedeného osvědčení. 

6.13 Sociální a zdravotní služby 

Povolení pro sociální nebo zdravotní služby bude vydáno na základě Parkovacího 

oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb. K žádosti o vydání 

Povolení se nevyžaduje předložení žádných dalších dokladů. 

Povolení pro sociální nebo zdravotní služby je možno vydat jako roční, nejdéle však na 

dobu platnosti Parkovacího oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo zdravotních 

služeb. 

6.14 Hotely a ubytovací zařízení 

Povolení pro hotely a ubytovací zařízení bude vydáno: 

i. na základě VPS ve Vymezených částech města, a to v počtu Povolení 

odpovídajícímu dvojnásobku VPS vyhrazených pro příslušný hotel nebo ubytovací 

zařízení, nebo 

ii. na základě zaplacených dlouhodobých parkovacích stání ve Vymezených částech 

města, a to v počtu odpovídajícímu dvojnásobku těchto zaplacených 

dlouhodobých parkovacích státní, 

přičemž hotel nebo ubytovací zařízení v rámci své Osobní stránky uživatele zaregistruje 

konkrétní registrační značky vozidel oprávněných k vjezdu do Vymezených částí města. 

Povolení pro hotely a ubytovací zařízení je možné vydat jako krátkodobé. Krátkodobé 

Povolení se vydává na dobu v délce počtu kalendářních dní, o který požádá příslušný 

hotel nebo ubytovací zařízení, maximálně však na dobu 30 dní. 

6.15 Vlastníci Parkovacích stání 

Povolení bude vydáno na základě vlastnictví Parkovacího stání nebo výlučného práva užívat 

Parkovacího stání ve Vymezených částech města, přičemž osoba, které Parkovací stání svědčí, 

v rámci své Osobní stránky uživatele zaregistruje konkrétní registrační značku Vozidla, se 

kterým bude moci vjet do Vymezených částí města. K jednomu Parkovacímu stání, které 

žadatel vlastní nebo k němuž mu náleží výlučné užívací právo, se vydává jedno osvědčení, na 

jehož základě může registrovat konkrétní registrační značku Vozidla, se kterým bude moci vjet 

do Vymezených částí města (registrací registrační značky vzniká povolení k vjezdu). Pokud 

některý objekt či plocha umožňuje stání více Vozidel, považuje se každé stání pro jedno 

Vozidlo pro účely vydání osvědčení za samostatné Parkovací stání. K jednomu osvědčení je 

možné registrovat jednu registrační značku Vozidla. 
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Osvědčení, které umožňuje osobě, které toto osvědčení svědčí, registrovat konkrétní 

registrační značku Vozidla, se vydává jako roční. 

Samotné povolení (odpovídající registraci registrační značky Vozidla) se vydává na dobu 

v délce počtu kalendářních dní, o něž požádá osoba, které toto osvědčení svědčí, maximálně 

však na dobu platnosti osvědčení. 

Pro vydání osvědčení, na jehož základě může osoba, které Parkovací stání svědčí, takto 

registrovat konkrétní registrační značku, se vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

6.15.1 Prokázání vlastnického práva k Parkovacímu stání ve Vymezené části města 

• občanským průkazem nebo cestovním dokladem a 

• výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní Parkovací stání ve 
Vymezené části města a 

• případně jiným dokladem, nevyplývá-li z dokladu dle předchozího bodu, že žadatel 
vlastní Parkovací stání (např. prohlášení vlastníka bytového domu o vymezení 
jednotek v bytovém domě, smlouva o výstavbě apod.). 

6.15.2 Prokázání výlučného práva Parkovací stání užívat 

- Doklady dle bodu 6.15.1. 

- Samotným dokladem osvědčujícím výlučné právo Parkovací stání užívat (smlouva 

nebo rozhodnutí soudu o zřízení věcného práva k věci cizí, nájemní smlouva 

apod.). 

Pozn.: Pokud žadatel současně žádá o vydání více osvědčení z důvodu, že předmětný 

objekt nebo plocha umožňuje stání více Vozidel, a proto se jedná o více než jedno 

Parkovací stání, postačí prokázání výše uvedených skutečností společně pro celý 

objekt/plochu představující více Parkovacích stání. 

6.16 Osoby, kterým bylo zřízeno VPS ve Vymezené části města 

Povolení bude vydáno na základě zřízení VPS ve Vymezených částech města, přičemž 

osoba, které VPS svědčí, v rámci své Osobní stránky uživatele zaregistruje konkrétní 

registrační značku Vozidla, se kterým bude moci vjet do Vymezených částí města. Tato 

jednotlivá registrace platí na dobu 1 dne; tím není vyloučena možnost opakované 

registrace. 

K žádosti o vydání Povolení se nevyžaduje předložení žádných dalších dokladů. 

Osvědčení je možné vydat jako krátkodobé, a to na dobu, po kterou je zřízeno příslušné 

VPS ve Vymezených částech města ve prospěch žadatele o Povolení. 
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6.17 Individuální výjimky udělené OD MMB dle § 77 odst. 7 Zákona o silničním 

provozu 

Individuální výjimky pro vjezd do Vymezené části města uděluje OD MMP v souladu 

s § 77 odst. 7 Zákona o silničním provozu na základě posouzení podmínek konkrétního 

případu, zejména však, pokud se jedná o případy: 

 stěhování, 

 staveb na základě příslušného povolení prací na dobu nezbytně nutnou, 

 svozu finančních hotovostí z bank, 

 dopravy svatebčanů k obřadu ve Vymezené části města, 

 individuální zásobování ve specifických případech nespadajících pod některý 
případ uvedený v čl. 6.8 této Metodiky. 

 dalších zvláštních případů dle rozhodnutí OD MMB. 

Pro povolení individuální výjimky dle § 77 odst. 7 Zákona o silničním provozu se 
vyžaduje prokázání vážného zájmu žadatele na jejím povolení, přičemž nesmí dojít 
k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není 
právní nárok. 
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7 Změna parametrů Povolení 

7.1 Změna Vozidla s uvedením důvodu 

Osoba, které svědčí Povolení, pokud je pro vydání Povolení potřebné prokázání právního 

vztahu k Vozidlu, má kdykoliv právo na změnu parametrů tohoto Povolení, dojde-li u této 

osoby ke změně Vozidla (a tedy i jeho registrační značky), ke kterému se Povolení váže. 

Žádá-li osoba o takovou změnu parametrů Povolení, je povinna příslušnému orgánu ohlásit 

a prokázat právní vztah k novému Vozidlu s novou registrační značkou dle postupu uvedeného 

výše pro vydání příslušného Povolení. 

7.2 Změna Vozidla bez uvedení důvodu 

Osoba, které svědčí roční Povolení, má právo na dočasnou změnu parametrů tohoto Povolení, 

dojde-li u této osoby ke krátkodobé změně Vozidla (a tedy i jeho registrační značky), ke 

kterému se Povolení váže (tato změna registrační značky je prováděna z krátkodobých 

důvodů, např. z důvodu Vozidla v servisu). 

V případě této změny není nutné ze strany osoby, které svědčí příslušné Povolení, dokládat 

právní vztah k Vozidlu, ke kterému se má Povolení krátkodobě vázat. 

Toto právo je možné využít s těmito omezeními: 

- Toto právo může uvedená osoba využít maximálně čtyřikrát za celou dobu platnosti 

Povolení. 

- Změnu parametru Povolení (Vozidla, ke kterému se oprávnění váže) je možné provést 

na maximální dobu v celkovém součtu 14 dní. 

- O tuto změnu parametru Povolení je možné požádat pouze: 

• ústně do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu), 

• pomocí Osobních stránek uživatele. 
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8 Přechodná ustanovení 

8.1 Přechodná ustanovení k povolení vjezdu vydaných na základě aktů účinných 

do 31. 8. 2018 

Povolení k vjezdu do Vymezených částí města vydaná na základě aktů statutárního města 

Brna, jejichž účinnost nastala do 31. 8. 2018, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla tato 

povolení vydána, a v souladu s podmínkami svého vydání, nevyplývá-li z níže uvedeného jinak. 

Podmínkou zachování platnosti těchto povolení je nutnost registrace osoby, které příslušné 

povolení svědčí, v databázi statutárního města Brna a prokázání následujících skutečností níže 

uvedenými doklady: 

8.1.1 Prokázání, že žadatel je osobou, které svědčí příslušné povolení 

• Průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) nebo výpisem 

z veřejného rejstříku, který slouží k evidenci příslušného typu osob (zejm. 

obchodní rejstřík) a 

• Příslušným povolením vydaným na základě aktů statutárního města Brna, jejichž 

účinnost nastala do 31. 8. 2018. 

8.1.2 Uvedení registrační značky Vozidla (případně více registračních značek Vozidel), k jehož 

vjezdu se povolení nadále vztahuje, nevyplývá-li tato skutečnost z příslušného povolení 

vydaného na základě aktů statutárního města Brna, jejichž účinnost nastala do 

31. 8. 2018 

8.2 Přechodná ustanovení k vydávání Povolení pro vjezd Vozidel nad 7,5 t 

Povolení dle čl. 3. písm. a) až o) této Metodiky je možné vydat jednotlivým žadatelům i pro 

vjezd Vozidel s hmotností nad 7,5 t, pokud tato Povolení budou mít časovou platnost 

maximálně do 31. 8. 2019. 
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