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JSTE DRŽITEL PRŮKAZU OZP OZNAČENÉHO SYMBOLEM ZTP? JAK SE VÁS PARKOVACÍ SYSTÉM TÝKÁ?
Pokud parkujete na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením (jejich rozmístění najdete na webu  
parkovanivbrne.cz/mapa po zapnutí vrstvy ZTP), je potřeba umístit kartičku ZTP viditelně za okno.
Na těchto místech není potřebné se registrovat ani mít jakékoliv parkovací oprávnění.  
V případě parkování mimo místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením je nutné uhradit poplatek za parkování 
dle dané zóny a platného ceníku.
Regulace platí pouze v pracovní dny. O víkendech a svátcích je parkování ZDARMA celý den.

MOŽNOSTI PLATBY: 
Parkovací automaty (přijímají mince a platební karty, mapu najdete na parkovanivbrne.cz/mapa). 
Online parkovací automat MPLA (odkaz najdete na úvodní stránce parkovanivbrne.cz).
Mobilní aplikace ParkSimply (ke stažení v Google Store pro Android a v App Store pro iOS).
SMS platba (návod najdete na parkovanivbrne.cz ve složce Návštěvníci).

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 osoby se zdravotním postižením. Na vyhrazených parkovacích stáních pro 
osoby se zdravotním postižením parkujete bez omezení doby zdarma jako doposud.

ZTP

ZTP/P

Osobní stránky uživatele. K čemu pomohou držitelům ZTP/P? 
Jedná se o webovou aplikaci, přes kterou si můžete spravovat své parkovací oprávnění. Protože jsou všechna oprávnění 
pro držitele průkazu ZTP/P přenosná, určitě využijete například změnu registrační značky vozidla podle potřeby.

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

JAK SI VYŘÍDIT PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ?

POZOR! Důležité informace
Regulace platí pouze v pracovní dny. O víkendech a svátcích je parkování ZDARMA celý den.
Oprávnění slouží i k vjezdu do historického centra a je možné ho vyřídit zdarma. 
S neověřenou plnou mocí a potřebnými dokumenty lze pověřit kohokoliv, aby oprávnění vyřídil v zastoupení.

občanský průkaz nebo cestovní pas
průkaz OZP označený symbolem ZTP/P

parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

CO POTŘEBUJI K VYŘÍZENÍ?
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