
 

Od 18. 11. 2019 zavádíme parkovací systém 
nově také v těchto rezidentních oblastech:

1-12 - Pellicova 1-03 - Bratislavská
1-11 - Kopečná 1-04 - Koliště

Každý rezident má nárok na volné parkovací hodiny pro své návštěvy.  
O tyto hodiny je třeba si požádat. Udělují se přes osobní stránku uživa-
tele (OSU). Na úvodní stránce najdete funkci Registrace návštěvníka. Do 
formuláře vyplníte datum, čas začátku a konce parkování a SPZ auto-
mobilu. Pokud možnost Registrace návštěvníka nevidíte, nemáte o 100 
nebo 200 hodin zažádáno. Žádost provedete tak, že stisknete v OSU 
možnost Nové oprávnění -> Parkovací hodiny pro rezidenta základní. 
O volné parkovací hodiny může zažádat každý rezident, i když nemá 
žádný automobil. Volné parkovací hodiny lze vyřídit pro každého čle-
na domácnosti, třeba i pro malé děti. Žádat o volné parkovací hodiny 
lze jednou za rok.

Jak mohu poskytnout  parkovací hodiny návštěvě?

Nově zaváděné oblasti 1-12, 1-11, 1-04, 1-03 se nacházejí v návštěvnické 
zóně B, díky čemuž mají rezidenti (bez ohledu na věk nebo vlastnictví 
automobilu) 200 hodin pro své návštěvy ročně zdarma s možností si do-
koupit dalších 100 hodin za 100 korun. Regulace bude v těchto oblastech  
v pracovní dny 24 hod. denně. Návštěvnické hodiny může rezident udělit 
jen ve své květince, tedy střed květinky a okvětní lístky 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). 

 ⊲  Vzory všech dokumentů najdete na webu www.parkovanivbrne.cz.

Jak vyřídit parkovací oprávnění?

Osoba s trvalým pobytem (u cizinců s přechodným pobytem) nebo 
vlastník nemovitosti v dané oblasti.

kdo Je rezident?

Nový parkovací systém zlepší rezidentům parkování v okolí jejich bydliště.
Rezident

kolik stoJí parkovací oprávnění?
POČET VOZIDEL: 1. VOZIDLO 2. VOZIDLO KAŽDÉ DALŠÍ VOZIDLO

CENA: 200 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč

Prokázat trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti
Požadované dokumenty:

 ⊲  Občanský průkaz nebo cestovní doklad.

 ⊲  Výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti).

Prokázat právní vztah k automobilu

co potřebuJi k vyřízení?

Návštěvnické hodiny lze koupit jednou ročně. 

návštěvnické hodiny zdarma pro návštěvy zóny b
REZIDENT ZDARMA MOŽNO DOKOUPIT CENA ZA DOKOUPENÉ hOD.

zóNA A, B 200 hod. 100 hod. 100 Kč

 ⊲  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).  
 ⊲  Vzory všech dokumentů najdete na webu www.parkovanivbrne.cz.

Jak vyřídit parkovací oprávnění?

Podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo 
provozovnou v dané oblasti.

kdo Je abonent?

Díky novému parkovacímu systému se zlepší parkování v okolí vaší firmy. 
Více místa = větší obrátkovost = více zákazníků.

abonent

kolik stoJí parkovací oprávnění?
POČET VOZIDEL: 1. VOZIDLO 2. VOZIDLO KAŽDÉ DALŠÍ VOZIDLO

CENA: 4 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč

Prokázat existenci sídla nebo provozovny
Požadované dokumenty:

 ⊲  Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.
 ⊲  Doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních zákonů.
 ⊲  Doklad o existenci adresy sídla podnikatele, v případě provozovny  
 nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí.

Prokázat právní vztah k automobilu

co potřebuJi k vyřízení?

pRincip květinky
Brno zvolilo princip „květinky“, díky kterému platí parkovací opráv-
nění nejen v oblasti, pro kterou toto oprávnění mám (střed květinky), 
ale i ve všech sousedících oblastech (okvětní lístky květinky). Tím se 
značně rozšiřuje území, na kterém lze zaparkovat. 

důležité pro rezidenty a abonenty!

konkRétní příklady květinky
Střed květinky (oblast 1-12: v této oblasti 
bydlím a mám parkovací oprávnění).
Okvětní lístky jsou tyto oblasti:

 ⊲ Sousedící hranou 1-13, 1-17, 1-20, 1-11  
a sousedící rohem 1-16.
 ⊲ Jako okvětní lístek nemohu použít 
oblast 1-01, která patří do výjimek.

Střed květinky (oblast 1-14: v této oblasti 
bydlím a mám parkovací oprávnění).
Okvětní lístky jsou tyto oblasti:

 ⊲ Sousedící hranou 1-02, 1-13, 1-15  
a sousedící rohem 3-01, 1-03. 
 ⊲ Jako okvětní lístek nemohu použít 
oblast 1-01, která patří do výjimek.



Od 18. 11. 2019
V těchto oblastech nově zavádíme par-
kovací systém: 1-12, 1-11, 1-04, 1-03. 

Od 30. 9. 2019
V těchto oblastech je nový parkovací 
systém už zavedený: 1-01, 1-13, 1-14, 1-02.

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

Zóna A
(ČERVENÁ)

Zóna B
(ZELENÁ)

Zóna C
(MODRÁ)

Mapa rezidentních oblastí 
a návštěvnických zón

návštěvnické zóny rezidentní oblasti

QR kód odkazující na  
mobilní aplikaci ParkSimply 

Brno pro Android

QR kód odkazující na  
mobilní aplikaci ParkSimply 

Brno pro iOS

QR kód odkazující 
na online parkovací 

automat

Brno bude rozděleno na tři návštěvnické zóny (zóna A, B, C)  
s odstupňovanou cenou za parkování. Nově zaváděné oblasti tedy 
spadají do zóny B. Pro návštěvníky je systém jednoduchý, čím blíže jste 
k centru, tím více zaplatíte za parkování. 

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

kdo je návštěvník?

cena za paRkování do všech návštěvnichých zón
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

V tYtO DNY NENí tEDY POtŘEBA SE REGiStROVAt 

o víkendech a o svátcích
je paRkování pRo návštěvníky celý den zdaRMa

 ⊲Mobilní aplikace ParkSimply Brno

 ⊲Online parkovací automat (na webu: www.parkovanivbrne.cz) 

 ⊲Parkovací automaty (vyhledání spádového parkovacího automatu 
pro danou zónu, zadání SPZ a parkovací doby, platba kartou nebo 
mincemi) 

 ⊲SMS platby (BRmezeraBmezeraRZvozidlamezera120) 

 ⊲Více info na webu: www.parkovanivbrne.cz 

jak zaplatit za paRkování?

návštěvník v zóně b

Návštěvník v zóně B může také využít volné parkovací hodiny od re-
zidenta. ty uděluje rezident přes své osobní stránky uživatele (OSU). 
Stačí zadat pouze SPZ návštěvníka a začátek a konec parkování.  
každý rezident ze zóny B má nárok na 200 volných hodin ročně zdar-
ma a dalších 100 hodin si může dokoupit za 100 kč. 

volné paRkovací hodiny od Rezidenta 

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

Kontaktní pracoviště naleznete na ulici Zvonařka 5. Rezidentům a abonentům 
zde pomůžeme s vyřízením parkovacího oprávnění a se zřízením online 
přístupu na osobní stránku uživatele. Zde si můžete vyřídit také pomocí 
datové schránky či s elektronickým podpisem. Můžete nám napsat na e-mail 
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

Jedná se o webovou stránku, přes kterou si rezidenti a abonenti vyřizují 
parkovací oprávnění.

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

co jsou osobní stRánky uživatele (osu)
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