
Jedná se o webovou stránku, přes kterou si návštěvníci vyřizují parko-
vací oprávnění.

Další informace včetně manuálu OSU najdete na 
www.parkovanivbrne.cz.

CO JSOU OSOBNÍ STRÁNKY UŽIVATELE (OSU)

KOLIK STOJÍ PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY?
NÁVŠTĚVNÍK ZDARMA CENA/HOD. SPECIFIKACE

ZÓNA A 30 min. 40 Kč/hod.
platí se 24 hod. denně, nutné povolení 
k vjezdu

ZÓNA B 60 min. 30 Kč/hod.
platí se 24 hod. denně, možnost 
předplatného

ZÓNA C 60 min. 20 Kč/hod.
platí se v době od 17 do 6 hod.,  
jinak ZDARMA

Služba je určena hlavně lidem, kteří pracují a parkují v centru města, ale 
dojíždí odjinud a nemají rezidentní nebo abonentní oprávnění. Příkladem 
může být zaměstnanec firmy, který v dané oblasti pracuje a před firmou 
potřebuje zaparkovat v pracovní době. Díky předplacenému oprávnění 
nemusí řešit každodenní placení za parkování.  

 ⊲Platí pouze pro zónu B od 6 do 17 hodin. 

 ⊲Předplatné si může vyřídit každý, nezávisle na místě bydliště. 

 ⊲Není nutné prokazovat vztah k vozidlu a je možné měnit SPZ. 

 ⊲Cena na týden 400 Kč, na měsíc 1 200 Kč a na rok 12 000 Kč (zakoupit 
můžete v kontaktním pracovišti na Zvonařce nebo pomocí OSU).

TÝDEN MĚSÍC ROK

400 KČ 1 200 KČ 12 000 KČ

O VÍKENDECH A O SVÁTCÍCH
JE PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY CELÝ DEN ZDARMA

PŘEDPLACENÉ NÁVŠTĚVNICKÉ OPRÁVNĚNÍ DO ZÓNY B

 ⊲mobilní aplikace (možnost prodloužení parkování)

 ⊲parkovací automaty (vyhledání spádového parkovacího automatu, 
zadání SPZ a parkovací doby, platba mincemi i platební kartou) 

 ⊲SMS platby (bude funkční od podzimu 2019)

JAK ZAPLATIT ZA PARKOVÁNÍ?

PARKOVACÍ DOMY A PARKOVIŠTĚ

Zóna A
(ČERVENÁ)

Zóna B
(ZELENÁ)

Zóna C
(MODRÁ)

MAPA REZIDENTNÍCH OBLASTÍ 
A NÁVŠTĚVNICKÝCH ZÓN

 1. DOMINI PARK
 2. Velký Špalíček 
 3. PINKI PARK 
 4. parkoviště na ulici Benešova  
  (naproti hotelu Grand)
 5. Parkovací dům JD Parking  
  (u Janáčkova divadla) 
 6. Parkování IBC
 7. Parkovací dům Rozmarýn 
 8. Garáže hotelu Passage
 9. Millenium Center Parking
 10. Galerie Vaňkovka
 11. parkoviště Veveří
 12. parkoviště Polní
 13. P+R Ústřední hřbitov

NÁVŠTĚVNICKÉ ZÓNY

Od 30. 9. 2019
V těchto oblastech bude zaveden nový 
parkovací systém: 1-01, 1-13, 1-14, 1-02.

Od 18. 11. 2019
V těchto oblastech bude zaveden nový 
parkovací systém: 1-12, 1-11, 1-04, 1-03.

Od jara 2020
Postupně se bude nový parkovací sys-
tém zavádět do dalších oblastí. Světle 
zelené oblasti 1-15, 1-10, 1-09 se tedy 
zavedou postupně a budou spadat do 
zelené zóny B. Aktuální harmonogram 
bude po schválení zveřejněný na webu 
www.parkovanivbrne.cz.

Princip „květinka“ – černě ohraničené 
oblasti se řídí principem „květinka“.

REZIDENTNÍ OBLASTI

Parkovací systém zvýší šance návštěvníků krátkodobě zaparkovat.

Jednoduše řečeno každý,  
kdo v dané oblasti nepatří mezi abonenty nebo rezidenty.

KDO JE NÁVŠTĚVNÍK?



Kč/h
40
platnost 24 h

Kč/h
30
platnost 24 h

Kč/h
20

platnost 17—6 h

 ⊲ OMEZENÝ VJEZD 
(JE TŘEBA MÍT   
POVOLENÍ) 
 ⊲ platí 24 hodin v   
pracovní dny
 ⊲ prvních 30 minut 
ZDARMA 
 ⊲ pak 40 Kč/hod. 

 ⊲ V ZÓNĚ B MŮŽE 
ZAPARKOVAT 
OPRAVDU KAŽDÝ 
 ⊲ platí 24 hodin v 
pracovní dny 
 ⊲ prvních 60 minut 
ZDARMA 
 ⊲ pak 30 Kč/hod.

 ⊲ ZÓNA C – PŘES DEN 
BEZ REGULACE

 ⊲ platí od 17 do 6 hodin  
v pracovní dny 
 ⊲ prvních 60 minut 
ZDARMA 
 ⊲ pak 20 Kč/hod. 

ZÓNA A ZÓNA B ZÓNA C
HISTORICKÉ
CENTRUM

ŠIRŠÍ
CENTRUM

OSTATNÍ OBLASTI 
BRNA

Historické centrum Brna (zóna A) je výjimečné. Sem mohou 
zajet pouze lidé s vyřízeným povolením k vjezdu. Všem 
ostatním doporučujeme parkovací domy poblíž centra, 
například Domini Park.
Pokud máte povolení k vjezdu, můžete parkovat za 
modrou čárou prvních 30 minut zdarma, pak za 40 Kč/hod. 
Příslušný obnos uhraďte prostřednictvím mobilní aplikace 
nebo také pomocí SMS, která bude funkční od podzimu 
2019. Platí pouze v pracovní dny.

ZÓNA A
HISTORICKÉ 
CENTRUM

Zóna B tvoří prstenec kolem historického centra. Tady 
může zaparkovat opravdu každý. Stačí si jen vybrat místo 
a postavit vůz za modrou čáru. 60 minut jednou za den je 
zdarma, pak se platí 30 Kč/hod. Příslušný obnos uhraďte 
v parkovacím automatu, prostřednictvím mobilní aplikace 
nebo pomocí SMS, která bude funkční od podzimu 2019. 
Platí pouze v pracovní dny.

ZÓNA B
ŠIRŠÍ  
CENTRUM

PRINCIP NÁVŠTĚVNICKÝCH ZÓN
Je to jednoduché. Barevnými zónami 
se řídí návštěvníci. Pokud jste rezident 
nebo abonent, zajímají vás oblasti. 
Informace, jak parkovat, naleznete na 
dalších stránkách.

Vyznačených modrých zón se při 
parkování nemusíte bát. V  klidu 
zaparkujte a v nejbližším parkovacím 
automatu nebo prostřednictvím 
mobilní aplikace uhraďte příslušný 
obnos za parkování podle toho, jak 
dlouho se zdržíte.

MODRÁ ČÁRA NENÍ ZEĎ!JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ZÓNOU A OBLASTÍ?

Do zóny C spadá zbytek města, kde budou platit 
následující pravidla: Regulace bude jen přes noc 
(od 17 do 6 hodin). V tuto dobu bude parkování pro 
návštěvníky zpoplatněno sazbou 20 Kč/hod. s tím, že 
prvních 60 minut bude 1x denně zdarma. Platí pouze  
v pracovní dny.

ZÓNA C
OSTATNÍ 
OBLASTI 
BRNA

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU

Pokud není na značce uveden čas regulace, tak 
platí 24 hodin denně (zóna A/B). V zóně C je však 
regulace od 17 do 6 hodin. 

Dopravní značka říká řidiči, že je parkování regulováno. Řidiči po-
třebují mít parkovací oprávnění nebo musí zaplatit za parkování 
na místě.

Určení zóny, která je důležitá pro návštěvníka. Zóny rozdělujeme na 
A, B, C. Podle zóny řidič zjistí, kolik zaplatí za hodinu parkování a jaká 
doba parkování je zdarma.

Dodatková tabulka říká, že regulace platí pouze v pracovní dny. Ví-
kendy a státní svátky jsou bez regulace a není potřeba se registrovat.

Popis oblasti, ve které se nacházíte. Oblast je důležitá pro rezidenta  
a abonenta. Podle této oblasti poznají, jestli jsou ve středu své „kvě-
tinky“, nebo v jejím „okvětním lístku“, řídí se tedy principem „květinky“.

 ⊲Osobně na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5.
 ⊲Elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo s elektronickým 
podpisem (dokument Žádost o založení osobní stránky uživatele a zaslání 
nezbytných příloh).
 ⊲S neověřenou plnou mocí a potřebnými dokumenty lze pověřit kohokoliv,  
aby oprávnění vyřídil v zastoupení.
 ⊲Vyřízení parkovacího oprávnění je ZDARMA.

JAK VYŘÍDIT PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ?

POZOR! Důležité informace
 ⊲Regulace platí pouze v pracovní dny. O víkendech a svátcích je parkování 
ZDARMA celý den.
 ⊲Pro parkování v zóně A je nutné vyřídit povolení k vjezdu a je možné ho 
vyřídit zdarma.
 ⊲Parkování ZDARMA na 3 hodiny pro osoby ZTP/P je možné využít jednou  
za kalendářní den v každé oblasti. Uživatel si musí vyřídit oprávnění.

!

QR kód odkazující na:
www.parkovanivbrne.cz

parkovanivbrne@brno.cz tel.: +420 770 167 500  
(pouze v otevírací dobu)

Zvonařka 5, Brno @parkovanivbrnecz

www.parkovanivbrne.cz a7kbrrn

KONTAKTY

Parkování v Brně? Usnadníme vám to. Přijďte se informovat na kontaktní 
pracoviště na adrese Zvonařka 5. Rezidentům a abonentům pomůžeme 
s vyřízením parkovacího oprávnění a se zřízením online přístupu na 
osobní stránku uživatele. Návštěvníkům poradíme, ve kterých zónách 
mohou parkovat a jak za parkování zaplatit. Můžete nám napsat na: 
parkovanivbrne@brno.cz.

KDE NAJDU INFORMACE O PARKOVÁNÍ

Zvonařka 5

 PO 9.00–17.30 hod.
 ÚT 8.00–12.00 hod.
 ST 9.00–17.30 hod. 
 ČT 8.00–12.00 hod. 
 PÁ 8.00–12.00 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA
Máte průkaz ZTP/P a parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením? 
Vyřiďte si BEZPLATNĚ parkovací oprávnění a v každé oblasti můžete jednou 
za den 3 hodiny parkovat ZDARMA i mimo vyhrazená parkovací stání pro ZTP 
a ZTP/P. Na vyhrazených parkovacích stáních pro ZTP a ZTP/P parkujete bez 
omezení doby zdarma jako doposud.

ZTP/P


