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Důvodová zpráva 
 
Brněnské komunikace ve spolupráci s Odborem dopravy zpracovali návrh Realizačního projektu 
vycházející ze Strategie parkování ve městě Brně, který vychází z jednomyslně schváleného usnesení 
Rady města Brna z 3. února 2015 (R7/008, bod 18). 
 
Aby byly započaty práce dle harmonogramu uvedeného v realizačním projektu, zahájí Odbor dopravy 
projednávání v orgánech města následujícím způsobem: 
 

1) V přenesené působnosti bude Rada města Brna projednávat v orgánech města tyto 
dokumenty: 
 
a) Návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny 
b) Návrh metodiky pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění 
 
Tyto dokumenty budou podle směrnice tajemníka zaslány k připomínkování Městským 
částem, Sněmu starostů, Komisi dopravy a Radě města Brna. Předpokládaný harmonogram 
projednávání těchto dokumentů: 

do 16. července 2017 Městské části 
8. června 2017  Sněm starostů 
20. července 2017 Komise dopravy 
srpen 2017  Rada města Brna 
 
 

 
2) V samostatné působnosti budou projednávány následující dokumenty: 

 
a) Návrh ceníku rezidentního parkování 

do 16. července 2017 Městské části 
8. června 2017  Sněm starostů 
20. července 2017 Komise dopravy 
srpen 2017  Rada města Brna 

 
b) Návrh fondu mobility 

do 17. srpna 2017 Městské části 
18. srpna 2017  Sněm starostů 
21. září 2017  Komise dopravy 
26. září 2017  Rada města Brna 
září/říjen 2017  Finanční výbor Zastupitelstva města Brna 
říjen 2017  Zastupitelstvo města Brna 

 
 
Harmonogram realizačního projektu může být ovlivněn několika faktory. Ve všech veřejných 
soutěžích, které budou nebo jsou vypsány na komponenty systému rezidentního parkování, mohou 
vzniknout problémy s výběrem dodavatele, s podáním stížností na veřejnou soutěž, s nedodržením 
termínu dodavatele, což může posunout termíny v harmonogramu. 
 
Nařízení a ceník bude schválen a vyvěšen v srpnu 2017. Od termínu vyvěšení bude nařízení platné, 
účinné bude od 1. listopadu 2017. V případě potřeby lze účinnost posunout. 
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 Základní principy pro Oblast placeného stání 
Oblast placeného stání (OPS) je vymezená oblast pro účely organizování dopravy za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy. Používaným název je rovněž rezidentní parkování.  

Parkovací oprávnění jsou vystavovány na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením 
statutárního města Brno, kterým se vymezují oblasti placeného stání města Brna, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.  

Území, v němž je zavedeno rezidentní parkování, je rozděleno na jednotlivé oblasti, které jsou klíčové 
z hlediska platnosti parkovacího oprávnění. Platnost parkovacího oprávnění je založena na tzv. 
principu květinky. Parkovácí oprávnění platí nejen v oblasti, pro kterou je vydáno parkovací 
oprávnění (trvalý pohyb, sídlo společnosti, nemovitost), ale rovněž pro všechny přímo sousedící 
oblasti. Pro rozlišení byly definovány dva pojmy: 

• Rezidentní/Abonentní oblast: oblast, pro kterou bylo vydáno rezidentní (trvalý pobyt, lokace 
nemovitosti) nebo abonentní parkovací oprávnění (sídlo nebo provozovna). 

• Parkovací oblast: Rezidentní/Abonentní oblast a všechny oblasti, které svojí hranou nebo 
rohem sousedí s Rezidentní/Abonentní oblastí. 

Výjimkou je oblast 1-01 – centrální část města. Vzhledem k enormnímu nedostatku parkovacích stání 
v oblasti 1-01 funguje jako Rezidentní/Abonentní oblast, ale nefunguje jako Parkovací oblast pro 
sousedící oblasti. 

 

Obrázek 1: Platnost parkovacího oprávnění – princip květinky 
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Parkovací oprávnění má formu záznamu registrační značky v databázi, nejedná se tedy o žádnou 
fyzickou kartičku umisťovanou do vozidla. U parkovacích oprávnění vydávaných jako dlouhodobých 
s návazností na registrační značku (např. rezidentní, abonentní) je registrační značka zavedena do 
databáze při pořízení parkovacích oprávnění. U jednotlivých krátkodobých parkovacích oprávnění 
(např. návštěvnických) je nutné při každém parkování zahájit parkovací relaci (jednotlivé, časově 
omezené placené parkování vozidla) pomocí jednoho z platebních kanálů. Pořízení parkovacího 
oprávnění negarantuje, že uživatel zaparkuje. 
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 Druhy parkovacích oprávnění a jejich platnost 

Rezident – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve 
vymezené oblasti. Osoba, která parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. c) zákona 13/1997 Sb. 

Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle 
zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Osoba, která 
parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. c) zákona 13/1997 Sb. 

Návštěvník – osoba, které nemá pro danou oblast rezidentní nebo abonentní oprávnění. Osoba, 
která parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. a) zákona 13/1997 Sb. 

Přehled základních charakteristik jednotlivých parkovacích oprávnění je v příloze 1 tohoto 
dokumentu. 

2.1 Rezidentní parkovací oprávnění 
Rezident musí pro získání parkovacího oprávnění prokázat trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti, 
právní vztah k vozidlu a zaplatit cenu dle ceníku.  

Rezidentní parkovací oprávnění má následující specifika: 

• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí v rezidentním režimu (modrá barva na dopravním značení). 
• Délka platnosti je závislá na konkrétním oprávnění (roční, půlroční nebo čtvrtletní platnost). 

Rezident se potýká s různými životními situacemi, například stěhování, řemeslníci, návštěvy 
rodinných příslušníků. Pro zjednodušení těchto situací, které vyžadují parkování cizích vozidel v blízko 
bydliště rezidenta, jsou zavedeny parkovací hodiny pro rezidenta. 

 Parkovací hodiny pro rezidenta mají následující specifika: 

• Rezident musí být starší 18 let. 
• Rezident nemusí vlastnit vozidlo, neprokazuje se právní vztah k vozidlu. 
• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí v rezidentním režimu a návštěvnickém režimu.  
• Parkovací relace má začátek platnosti při registraci RZ do databáze a konec platnosti při 

odhlášení RZ z informačního systému. Účtování je prováděno po minutách. 
• Maximální počet současně platných parkovacích relací je 3. 
• Celkový počet volných parkovacích hodin pro rezidenta je omezen na 30 hodin za rok. 

Nevyčerpané hodiny se převádějí do následujícího období. V následujícím období lze 
dokoupit za poměrnou částku dle ceníku volné hodiny pouze do výše 30 hodin. 
 

2.2 Abonentní parkovací oprávnění 
Abonent musí pro získání parkovacího oprávnění prokázat sídlo společnosti nebo provozovny, právní 
vztah k vozidlu a zaplatit cenu dle ceníku. 

Abonentní parkovací oprávnění má následující specifika: 

• Platí v Parkovací oblasti.  
• Platí v abonentním režimu (zelená barva na dopravním značení). 
• Délka platnosti je závislá na konkrétním oprávnění (roční, půlroční nebo čtvrtletní platnost). 
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Pro komerční subjekt, který je typický tím, že ho navštěvují zákazníci nebo hosté slouží přenosné a 
hotelové parkovací oprávnění, které není vázáno na konkrétní registrační značku. Subjekt může, 
poskytnou oprávnění na libovolnou dobu pouze je nutné danou registrační značku zákazníka nebo 
hosta zaregistrovat do databáze. Parkovací oprávnění se liší od klasického parkovacího oprávnění tím, 
že abonent, neprokazuje právní vztah k vozidlu, jelikož oprávnění není vázáno na jednu konkrétní 
značku. 

Abonentní parkovací oprávnění – přenosné má následující specifika: 

• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí v abonentním režimu a návštěvnickém režimu. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

Abonentní parkovací oprávnění – hotelové má následující specifika: 

• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí ve všech Parkovacích režimech.  
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

2.3 Parkovací oprávnění pro návštěvníky 
• Získáním parkovacího oprávnění pro návštěvníky je registrace do databáze, kdy je zahájena 

parkovací relace a zaplacena cena za stání motorového vozidla na určitou dobu.  
• Parkovací relaci lze ukončit před vypršením doby, na kterou byla zaplacena. Zbylá finanční 

částka bude vrácena na virtuální účet uživatele. Účtování je prováděno po 15 minutách. 
• Parkovací relaci lze prodloužit v průběhu již probíhající parkovací relace.  
• Pokud není relace ukončena uživatelem nebo prodloužena uživatelem zaniká po vypršení 

doby parkovací relace, za kterou byla zaplacena cena.  
• Registrace do systému probíhá buď pomocí parkovacího automatu, nebo mobilní aplikace. 
• Cena za parkovací relaci odpovídá platnému ceníku.  
• Parkovací oprávnění je navázáno na registrační značku vozidla. 

2.4 Speciální parkovací oprávnění 
2.4.1 Zásobování 
Zásobování je speciálním druhem návštěvnického parkovacího oprávnění. Rozlišují se dva druhy 
zásobování, a to speditér a obchodník. Parkovací oprávnění pro speditéra si pořídí osoba nebo 
společnost, která vykonává na území města Brna pravidelnou zásobovací činnost. Parkovací 
oprávnění pro obchodníka si pořídí majitel prodejny, která je zásobována. Vždy stačí, pokud má 
parkovací oprávnění pro zásobování pouze jeden uživatel, tedy pokud parkovací oprávnění poskytne 
zásobovači obchodník, nemusí mít již zásobovač parkovací oprávnění speditér. Výhodou parkovacího 
oprávnění je, že pouze s parkovacím oprávněním pro zásobování je možno parkovat na parkovacích 
stání vyznačených pro zásobování. 

Parkovací oprávnění zásobování – speditér má následující specifika: 

• Platí ve všech Oblastech placeného stání. 
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Maximální délka parkovací relace je 30 minut na Úsek (část ulice od křižovatky po 

křižovatku). Možnost parkování na stejném Úseku vzniká po uplynutí jedné hodiny. 
• Toto parkovací stání opravňuje stát na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 
• Parkovací relace musí být zahájena i na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
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Parkovací oprávnění zásobování – obchodník má následující specifika: 

• Platí v Parkovací oblasti.  
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Maximální délka parkovací relace je 30 minut. Možnost použití pro stejnou registrační značku 

vzniká po uplynutí jedné hodiny. 
• Toto parkovací stání opravňuje stát na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

 

2.4.2 Pečovatelské a sociální služby 
Parkovací oprávnění slouží pro pečovatelské a sociální služby, které poskytují veřejně prospěšnou 
činnost a mají neziskový charakter. 

Parkovací oprávnění pro pečovatelské a sociální služby má následující specifika: 

• Platí ve všech oblastech placeného stání. 
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

2.4.3 Pečovatelské parkovací oprávnění 75+, ZTP3 
Parkovací oprávnění slouží pro osobu, která pečuje o starého člověka (75 let a více) nebo postiženého 
člověka. O parkovací oprávnění žádá opečovávaná osoba. 

Pečovatelské parkovací oprávnění 75+, ZTP3 má následující specifika: 

• Platí v Parkovací oblasti.  
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Limit pro využívání parkovacího oprávnění je 100 hodin s platností 365 dní. Zbylé parkovací 

hodiny se nepřevádí do dalšího období. 
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 Dokumenty pro OPS 
3.1 Nařízení s vymezenými oblastmi a úseky 
Nařízení vymezuje oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání 
vozidel jen po zaplacení ceny. Přílohou tohoto nařízení je vymezení jednotlivých oblastí, které jsou 
klíčové pro určení rezidentní/abonentní oblasti a parkovací oblasti (tzv. princip květinky). 

 

Obrázek 2: Přehled jednotlivých oblastí v městské části Brno-střed 

 

Obrázek 3: Příklad naznačení jednotlivých úseků v rámci OPS 
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Návrh textu nařízení je přílohou č. 2 tohoto dokumentu. 

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé oblasti OPS zaváděny postupně je nutné i nadále udržovat 
v platnosti současně platné nařízení a ceník pro úseky, kde není rezidentní parkovaní zavedeno. 

3.2 Ceník a cenová pásma 
Ceník definuje jednotlivé ceny pro konkrétní parkovací oprávnění případně určuje, kteří uživatelé 
mohou parkovat v OPS bezplatně nebo se slevou. Návrh ceníku je přílohou č. 3 tohoto dokumentu. 

Ceník pro návštěvnická stání je rozdělen dle jednotlivých časových pásem, kdy je cena stání 
navyšována směrem k centru Brna, kde je potřeba přísnější regulace parkování. 

 

Obrázek 4: Cenová pásma 

3.3 Metodika pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění 
Metodika podrobně určuje, jaké doklad musí uživatelé doložit, aby mohli získat parkovací oprávnění. 
Součástí metodiky je také platnost jednotlivých oprávnění. Vzhledem k tomu, že se přepokládá vstup 
do veřejných registrů nebo databází, budou některé údaje ověřovány automaticky a uživatelé je 
nemusí dokládat. Návrh metodiky je přílohou č. 4 tohoto dokumentu. 

  

4. PÁSMO 

3. PÁSMO 

2. PÁSMO 

1. PÁSMO 
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 Projektování a realizace OPS 
V rámci projekční činnosti OPS je revidován celý prostor místních komunikací. Revize je prováděna 
pouze formou vodorovného a svislého dopravního značení v souladu s předpisy a normami. Nejsou 
zde vzhledem k časové náročnosti navrhovány stavební úpravy, nicméně v rámci projektu jsou 
případně vytipována problémová místa, na která by bylo vhodné udělat samostatnou projektovou 
dokumentaci. Projektování OPS je prováděno Brněnskými komunikacemi a po celou dobu procesu 
konzultováno s příslušnou městskou částí, Odborem dopravy a Policií ČR. 

Klíčovým krokem je především zřizování zón 30, kdy je omezena nejvyšší dovolená rychlost na 30 
km/h a díky jiným požadavkům norem je možné v mnoha místech zřídit větší počet legálních 
parkovacích stání oproti současnému stavu. Dále jsou zlepšeny rozhledové podmínky na 
křižovatkách, přechodech pro chodce a místech pro přecházení. V rámci parkování jsou parkovací 
stání označena značkou vyhrazené parkovací stání (P réservé) a dodatkovou tabulku informující o 
režimu.  

4.1 Postup při projektování 
1. Návrh zón 30 

 

Obrázek 5: Vymezení zóny 30 
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2. Návrh organizace dopravy 

 

Obrázek 6: Návrh organizace dopravy 

3. Revize dopravního značení 

 

Obrázek 7: Návrh dopravního značení 
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4. Doplnění režimů, VPS, K+R, zásobování (o režimech a umístění dalších speciálních druhů 
parkovacích stání rozhoduje městská část) 

4.2 Dopravní značení v oblasti 
Dopravní značení je v Oblastech placeného stání klíčové pro orientaci uživatelů, kde mají dovoleno 
parkovat. Dodatková tabulka je pak klíčová k určení režimů, které platí v dané oblasti. Značka dává 
informaci, kteří uživatelé (rozlišení dle barev) mohou na daných místech parkovat v jakém časovém 
rozmezí. Vodorovné dopravní značení je v souladu s předpisy a je bílé barvy. Podoba dopravního 
značení byla schválena Odborem dopravy, Policií ČR, Městkou policií a Brněnskými komunikacemi. 

Rozlišují se tři primární skupiny uživatelů: rezidenti, abonenti, návštěvníci. Každá skupina má 
přidělenou příslušnou barvu: 

• Rezidenti = modrá; 
• Abonent = zelená; 
• Návštěvníci = oranžová. 

Příklady dopravního značení v OPS: 

1. Klasické dopravní značení úseku 

Všechny skupiny uživatelů (rezidenti, abonenti, návštěvníci) mají právo 
parkovat s platným parkovacím oprávněním na místech označených touto 
dopravní značkou pondělí až pátek od 8 hodin do 6 hodin. Od 6 hodin do 8 
hodin je možné parkovat bez omezení. Přes víkend je možné parkovat bez 
omezení. 

 

 

2. Obrátkové parkování 

Parkovací stání, kde je omezená doba stání, je žádoucí zřizovat 
tam, kde se předpokládá nebo je vyžadována vysoká obrátkovost 
parkujících vozidel na parkovištích např. u menších nákupních 
center, objektů se službami, školek, u zdravotnických zařízení apod. 

První dopravní značka je určena pro celý úsek, kde je potřeba 
vytvořit návštěvnické obrátkové stání. Rezidenti mají právo 
parkovat s platným parkovacím oprávněním na místech od 16 
hodin do 6 hodin. Návštěvníci mají právo na místech parkovat s 
platným parkovacím oprávněním od 8 hodin do 18 hodin, ale 
pouze na dobu maximálně 2 hodin. Od 6 hodin do 8 hodin je 
možné parkovat bez omezení. Druhá dopravní značka je určena 
především pro parkovací stání u školek, kde je potřeba omezit stání 
v určité době, kde je předpokládaná nejvyšší obrátkovost, a 
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zároveň se předpokládá potřebná doba stání vyšší než jen na vystoupení a nastoupení osob. 
V případě, že je na dopravní značce uveden počet míst, je toto značení platné pouze na 
určeném počtu míst, mimo tato stání platí úseková značka na začátku úseku. Rezidenti mají 
právo parkovat s platným parkovacím oprávněním na místech od 8 hodin do 14 hodin a od 16 
hodin do 5 hodin. Návštěvníci mají právo na místech parkovat s platným parkovacím 
oprávněním od 6 hodin do 8 hodin a od 14 hodin do 16 hodin, ale pouze na dobu maximálně 
15 minut. Od 5 hodin do 6 hodin je možné parkovat bez omezení. 

3. Zásobování 

Na místech, kde se předpokládá časté zásobování, je doporučeno zřizovat 
parkovací stání, která budou v určitou denní dobu vyhrazena pouze pro tento 
účel, např. u obchodů, jídelen. 

V tomto případě jsou dvě parkovací stání určena čistě pro účely zásobování. 
Zásobovači mají právo parkovat na místech s platným parkovacím oprávněním 
od 8 hodin do 18 hodin, ale pouze na dobu maximálně 30 minut. Rezidenti mají 
právo parkovat s platným parkovacím oprávněním na místech od 16 hodin do 6 
hodin. Od 6 hodin do 8 hodin je možné parkovat bez omezení. V případě, že je 
na dopravní značce uveden počet míst, je toto značení platné pouze na 
určeném počtu míst, mimo tato stání platí úseková značka na začátku úseku. 

 
 
4.3 Realizace OPS 
Pro příklad uvádíme odhad nákladů na dopravní značení a odhad na dobu realizace svislého a 
vodorovného dopravního značení pro vybrané oblasti. Realizace vodorovného dopravního značení je 
problematická z hlediska vyklizení dopravního prostoru pro realizace a je závislá na klimatických 
podmínkách. 

 

Obrázek 8: Odhadovaná cena a doba realizace dopravního značení pro vybrané oblasti 
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 Technické komponenty OPS 
5.1 Systém organizace a bezpečnosti dopravy 
Systém organizace a bezpečnosti dopravy (dříve CIS) je komplexní a robustní informační systém, 
jehož smyslem je správa klíčových informací a centrální řízení dílčích systémů organizace a 
bezpečnosti dopravy ve městě Brně. 

Z hlediska OPS se jedná o klíčovou komponentu, bez které daný systém nemůže fungovat, jelikož je 
v rámci veřejné zakázky soutěžena jako kompletní databáze pro správu parkovacích oprávnění, tak i 
doplňující činnosti, jako vyhotovení podkladů pro vymáhání přestupků proti OPS, aplikace pro správu 
parkovacích oprávnění (webová, mobilní) atd. 

 

Obrázek 9: Grafické schéma SOBD 

5.2 Platební kanály 
5.2.1 Pracoviště 
Pracoviště pro vydávání parkovacích oprávnění se nachází na Zvonařce. Primárně by mělo sloužit 
pouze k vydání přihlašovacích údajů do aplikace, nicméně bude zde možné i zakoupení dlouhodobých 
parkovacích oprávnění s kompletním prověřením podmínek splnění dle Metodiky pro vydávání a 
platnost parkovacích oprávnění. 

5.2.2 Aplikace 
Webová nebo mobilní aplikace bude sloužit pro pořízení dlouhodobých parkovacích oprávnění, 
změny parametrů parkovacích oprávnění (viz Metodika pro vydávání a platnost parkovacích 
oprávnění) a zahájení a ukončení parkovací relace. 
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5.2.3 Parkovací automaty 
Parkovací automaty budou sloužit pouze pro zahájení a ukončení návštěvnické parkovací relace 
(jednotlivé, časově omezené placené parkování vozidla). Nelze pomocí nich pořídit dlouhodobá 
parkovací oprávnění. 

Vzhledem ke zkušenostem s fungováním plateb z jiných měst se předpokládá využívání parkovacích 
automatů jako hlavního platebního kanálu pro návštěvnické parkovací oprávnění (např. v Praze 
poměr využívání k zaplacení je poměr parkovací automat k mobilní aplikaci 90:10). Proto se 
předpokládá výrazné navýšení počtu parkovacích automatů v OPS. V současnosti je naplánováno 
rozmístění v oblastech 1-01 až 1-14, kdy se uvažuje s cca 1 parkovacím automatem na 80 stání, 
respektive s docházkovou vzdáleností cca 200 m (v oblasti 1-01 se vzdáleností 100 m). 

 

Obrázek 10: Lokace parkovacích automatů 
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Pro městské části, které prozatím projevily zájem o zapojení do OPS, jsou odhadovány následující 
počty parkovacích automatů na základě počtu parkovacích stání. 

Městská část Parkovacích 
stání (odhad) Stávající Návrh nové 

(odhad) 
Celkem (s výměnou 

stávajících) 

Brno-střed 23046 65 223 288 
Královo pole 10877 2 134 136 
Nový Lískovec 3472 0 43 43 
Bohunice 4224 0 53 53 
Starý Lískovec 4231 0 53 53 
Jundrov 1699 0 21 21 
Komín 3086 0 39 39 
Žabovřesky 6882 0 86 86 
Brno-sever 14856 0 186 186 
Židenice 7490 0 94 94 
Ořešín 234 0 3 3 

Celkem 67 934 1001 
 

5.3 Kontrolní systém 
Kontrolní systém parkování se skládá ze dvou základních prvků, a to mobilního kamerového systému 
a ručního monitoringu. 

Mobilní kamerový systém je schopen čtení registračních značek v oblastech placeného stání a čtení 
dopravního značení. V rámci monitoringu je schopen vytvářet dokumentaci potřebnou pro správní 
řízení přestupků proti pravidlům oblasti placeného stání, která se skládá nejen z pořízení 
fotodokumentace vozidla s viditelnou registrační značkou a zaznamenáním přesné polohy, ale také 
dokumentací aktuální svislého a vodorovného dopravního značení. V rámci mobilního monitoringu 
s kamerovým systémem je možné plánovat trasy tak, aby byla zajištěna rovnoměrná kontrola 
parkovacích stání s velkou kapacitou kontroly.  

Ruční monitoring je schopen provádět stejnou funkci jako mobilní monitoring s kamerovým 
systémem, pouze je tento monitoring méně kapacitní vzhledem k počtu zkontrolovaných parkovacích 
stání a přenosy dat nejsou zautomatizovány. 

 

  



17 
 

 Komunikace s veřejností 
Komunikace s veřejností bude probíhat na základě komunikační kampaně, jejíž zhotovitel bude 
vybrán ve veřejné soutěži. Hlavním komunikačním kanálem budou webové stránky www. 
parkovanivbrne.cz.  

 

Obrázek 11: Webová stránka www.parkovanivbrne.cz 

Součástí webových stránek bude mapová aplikace, která bude informovat o jednotlivých režimech v 
ulicích, cenách a dalších druzích parkovacích stání jako je K+R zásobování atd. V současnosti je již 
vytvořeno logo pro komunikaci s veřejností. 

 
Obrázek 12: Logo 
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 Hospodaření s vybranými finančními prostředky 
Odbor dopravy MMB navrhuje k projednání a schválení návrh na zřízení účelového peněžního fondu s 
názvem „Fond mobility“ (FM) ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 S. v platném znění § 84, a 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění.  

Finanční prostředky vybrané z prodeje rezidentních, abonentních a návštěvnických parkovacích 
oprávnění a příjmy ze sankcí a přestupků proti pravidlům OPS budou jednou z příjmových položek 
Fondu mobility. 

Zdroje Fondu mobility 

• příjmy z pronájmu komunikačního majetku ve vlastnictví statutárního města Brna (jedná se o 
schválený rozpočet příjmů statutárního města Brna na rok 2016, §2219, položka 2132, nájmy 
zajišťované Odborem dopravy MMB) 

• disponibilní prostředky z minulých let  
• příjmy dle nařízení č. XX/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež 

lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny a z rezidentního parkování  
• Příjmy ze sankcí a přestupků v oblasti:  

o zákazu stání v OPS  
o neoprávněný vjezd do dopravně omezených zón (pěší zóna)  
o úsekové měření rychlosti  

• převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 

Výdaje Fondu mobility 

• podporu výstavby, správy, provozování a organizaci Městského parkovacího systému (MPS)  
• pokrytí nákladů na opatření v oblasti mobility dle Akčního plánu udržitelné městské mobility:  

o opatření pro pěší (bezpečné přechody, bezpečná cesta do školy, K+R u ZŠ a MŠ, 
apod.) a cyklistickou dopravu  

o BESIP (zkvalitnění zastávek MHD)  
o zajištění obslužnosti P+R hromadnou dopravou  
o k propagaci mobility v souladu s Akčním plánem udržitelné městské mobility pro 

město Brno  
• podpora výstavby veřejných parkovacích míst městskými částmi statutárního města Brna = 

50tis. Kč / jedno nově zřízené parkovací místo z FM do výše 10 mil/rok  
• Refundace MČ za nerealizovaná VPS – nerealizované příjmy z místních poplatků (roční 

průměr za roky 2012-2016)  
• Pokrytí nákladů zajištěním administrace v bodech MPS 
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 Rizika projektu 
8.1 Riziko 1 – Přechodný pobyt 
V Metodice pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění je umožněno prokázání k Rezidentní 
oblasti na základě přechodného pobytu, přestože zákon č. 13/1997 Sb. mluví pouze o trvalém 
pobytu. Může zde být dle právního posouzení riziko, zda můžeme osobám s přechodným pobytem 
vydávat rezidentní parkovací oprávnění. 

8.2 Riziko 2 – Řemeslníci 
V Metodice pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění nejsou zohledněni řemeslníci. Možné 
znění článku pro řemeslníky: 

právnická nebo fyzická osoba podnikající dočasně působící na zakázce (např. řemeslníci) 
• doklad o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo apod.) 

Pozn.: Parkovací oprávnění platí pouze po dobu trvání zakázky. 

Zohlednění řemeslníků by vyvolalo velkou administrativní zátěž a je zde velký prostor pro obejití 
systému na základě falšování dokumentů. Řemeslníci jdou řešit pomocí parkovacích hodin pro 
rezidenty, kdy rezident poskytne v dané oblasti řemeslníkovi parkovací oprávnění, nebo si řemeslník 
zaplatí návštěvnické parkovací oprávnění. 

8.3 Riziko 3 – Veřejné soutěže 
Ve všech veřejných soutěžích, které budou nebo jsou vypsány na komponenty systému OPS, mohou 
vzniknout problémy s výběrem dodavatele, s podáním stížností na veřejnou soutěž, s nedodržením 
termínu dodavatele, což může posunout termín zavedení OPS.  

8.4 Riziko 4 – Vyhrazená parkovací stání (VPS) 
Zachování VPS povede k velmi problematickému vyhotovení projektových dokumentací a k narušení 
obměnitelnosti uživatelů systému OPS (přes den pracující přes noc rezidenti). Vzhledem k časté 
frekvenci změn VPS a schvalovacímu procesu u OPS je jejich začlenění do systému projektových 
dokumentací složité. Navíc bude navýšen počet dopravního značení. 

8.5 Riziko 5 – Realizace vodorovného dopravního značení 
V rámci realizace dopravního značení, a to především vodorovného dopravního značení, mohou 
nastat komplikace s vyklizením uličního prostoru a vhodnými klimatickými podmínkami, aby mohlo 
být značení realizováno. 

  



20 
 

9 Předběžný harmonogram zavádění OPS 



Příloha č. 1 Základních charakteristiky jednotlivých parkovacích oprávnění 

 

*R = rezidentní (modrá), A = abonentní (zelená), N = návštěvnický (oranžová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základní charakteristiky 

Rezidentní 
parkovací 
oprávnění 

Parkovací 
hodiny pro 
rezidenta 

Abonentní 
parkovací 
oprávnění 

Abonentní 
parkovací 
oprávnění – 
přenosné 

Abonentní 
parkovací 
oprávnění – 
hotelové 

Návštěvnické 
parkovací 
oprávnění 

Zásobování 
– speditér 

Zásobování 
– obchodník 

Pečovatelské 
a sociální 
služby 

Pečovatelské 
parkovací 
oprávnění 
75+, ZTP3 

Územní platnost 
Parkovací 
oblast 

Parkovací 
oblast 

Parkovací 
oblast 

Parkovací 
oblast 

Parkovací 
oblast Kdekoliv Kdekoliv Parkovací 

oblast Kdekoliv Parkovací 
oblast 

Prokázání právního 
vztahu k vozidlu 

Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne 

Režimy pro parkování* R R, N A A, N R, A, N N R, A, N R, A, N R, A, N R, A, N 

Nutnost pořízení 
dlouhodobého oprávnění 

Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Nutnost zahájení 
parkovací relace 

Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Jak lze pořídit 
dlouhodobé oprávnění 

Pracoviště, 
web 

Pracoviště, 
web 

Pracoviště, 
web 

Pracoviště, 
web 

Pracoviště, 
web - Pracoviště, 

web 
Pracoviště, 
web 

Pracoviště, 
web 

Pracoviště, 
web 

Jak zahájit parkovací 
relaci 

- 
Web, 
mobilní 
aplikace 

- 
Web, 
mobilní 
aplikace 

Web, 
mobilní 
aplikace 

Parkovací 
automat, 
mobilní 
aplikace 

Web, 
mobilní 
aplikace 

Web, 
mobilní 
aplikace 

- Web, mobilní 
aplikace 

Časová platnost 

Čtvrtletní, 
půlroční, 
roční 

30 
hodin/rok 

Čtvrtletní, 
půlroční, 
roční 

Roční Roční 
Dle platby za 
parkovací 
relaci 

Roční Roční Roční 100 
hodin/rok 



 

Příloha č.2  Harmonogram výstavby městského parkovacího systému (MPS) v Brně v letech 2017-2018 

 
 

STRATEGIE - Realizační projekt 
 

 
  

Poř. číslo 
úkolu 

Termín  
AKCE 

 
Odpovídá (součinnost) OD DO 

1. 03/2016 Průběžně Výstavba P+R, P+G Ing. Klepáček 
2. 01/2016 Průběžně Dopravní telematika pro OPS  Mgr. Nedvědová 
3. 03/2016 Průběžně Dokumenty – právní a finanční předpisy města pro OPS  Ing. Bielko 

4. 08/2016 ~04/2020 
Public relations (PR) - vztahy s veřejností 
Oblasti placeného stání ve městě Brně – 
komunikační strategie a realizace navržených aktivit 

Ing. Tenková 

5. 01/2016 Průbežně Dopravní značení Ing. Kaucký 
6. 05/2016 30/8/2017 Pracoviště Zvonařka 5 Ing. Marko 



 

1. Realizační projekt na výstavbu P+R, P+G (park and ride, park and go) 
Poř. číslo 

úkolu 
Termín  

AKCE 
 

Odpovídá (součinnost) OD DO 
 

  

 OD MMB Ing. Klepáček  
OI MMB Ing. Hudec 
BKOM doplní na základě 
smlouvy s OI MMB 

1.1   P+R Ústřední hřbitov realizované v rámci evropského projektu 2MOVE2 HOTOVO 
1.2   P+R Šumavská  

  02/2017 studie  
   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

1.3   P+R Purkyňova  
  12/2016 studie  
   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

1.4   P+R Královo Pole - nádraží  
  08/2017 studie  
   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

1.5   P+R Kampus Bohunice  
  06/2017 studie  
   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

1.6   P+R Pisárky  
  12/2017 studie  
   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

1.7   P+R Jemelkova Probíhá jednání 
   studie  



 

   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

1.8   P+R Zetor Probíhá jednání 
   studie  
   DÚR  
   DSP  
   PDPS  
   realizace  

  



 

2. Dopravní telematika pro OPS 

 
 
 

  

Poř. číslo 
úkolu 

Termín  
AKCE 

 
Odpovídá (součinnost) OD DO 

 
  Investiční záměr Dopravní telematika 2014-2020 (2023) schváleno RMB 

29. 9. 2015 
 

2.1. 

 
04/2016 

 
5/6/2017 
5/6/2017 
4/9/2017 

Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna (SOBD) 
- SW SOBD 
- Vazba na e-shop DPMB 
- Platby aplikace, PA 
 

OD MMB 
Mgr. Nedvědová 
OI MMB 
Ing. Hudec 
BKOM 
Šíma 

2.2 

 
04/2017 
05/2017 
06/2017 
09/2017 

 
04/2017 
05/2017 
06/2017 
10/2017 

Projekt parkovací automaty 
- rozhodnutí (cloud/server) 
- zadávací dokumentace KI RMB, RMB 
- zadávací řízení 
- dodávka, instalace 

OD MMB 
Mgr. Nedvědová 
BKOM 
Ing. Havlíček 

2.3 

 
04/2017 
05/2017 
09/2017 

1.11./2017 

 
04/2017 
09/2017 
10/2017 

1.11./2017 

Kontrolní systém rezidentního parkování 
- zadávací dokumentace představenstvo BKOM 
- zadávací řízení 
- dodávka/kalibrace 
- zahájení provozu 

OD MMB 
Mgr. Nedvědová 
(součinnost MP Brno) 
BKOM 
Šíma 

2.4 

05/2016 
 

2018 
 

Navádění na vybraná parkoviště a parkovací domy 
- zadávací dokumentace KI RMB, RMB 
- zadávací řízení 
- dodávka 
- zahájení provozu 
- stanovení dopravního značení  

OD MMB 
Mgr. Nedvědová  
BKOM 
Matouš  
 
 



 

3. Dokumenty – právní a finanční předpisy města pro OPS 

 
 
 
  

Poř. číslo 
úkolu 

Termín  
AKCE 

 
Odpovídá (součinnost) OD DO 

3.1 01/2016 
 
 
04/2017 
06/2017 
07/2017 
07/2017 
08/2017 

09/2017 
 
 
05/2017 
06/2017 
07/2017 
07/2017 
08/2017 
k 1.11.2017 

- Návrh Nařízení obce 
- Návrh ceníku 
- Metodika výdeje parkovacích dokladů pro rezidenty a abonenty 
MČ 
KD RMB, Sněm starostů 
RMB schválení 
Zveřejnění nařízení na Úřední desce 
Platnost / 
Účinnost nařízení 

OD MMB 
Ing. Bielko, Ing. Klepáček, 
Ing. Drábek 

3.2 08/2016 12/2017 Finance (MČ, KD RMB, sněm starostů, RMB, FV ZMB, ZMB 
a) návrh finanční model popř.  
b) návrh FM (příprava návrhu rozpočtu na r. 2017) 
c) Zřízení „Fondu mobility“ 

OD MMB 
Ing. Bielko, Mgr. Machalová 
 
Schvaluje ZMB 



 

4. Public relations (PR) - vztahy s veřejností – Oblasti placeného stání ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poř. číslo 
úkolu 

Termín  
AKCE 

 
Odpovídá (součinnost) OD  

4.1 

 
04/2017 

 
Průběžně 

Vytvoření dlouhodobého trvalého plánu Public relations (PR) - opatření 
techniky a nástrojů, pomocí kterých budou udržovány vztahy s veřejností, zjišťování 
postojů a názorů na OPS včetně vysvětlování systému a následné přijímání opatření 
k odstraňování negativních jevů 

• Komunikace při přípravné fázi projektu OPS Komunikace při přípravné fázi 
projektu OPS 

• Práce se sociálními sítěmi 
• Příprava textů pro informativní materiály, grafický návrh a tisk 
• Organizování kulatých stolů, veřejných diskusí a dalších aktivit 

 

OD MMB  Ing. Tenková 
 
DODAVATEL 

4.2 
04/2017 04/2020 Spolupráce se společností BKOM, a. s. na komunikační strategii a realizaci 

aktivit na OPS 
 

OD MMB Ing. Tenková 
BKOM Ing. Keller 
SUBDODAVATEL 

4.3 

 
1/6/2017    

 

průběžně Práce na obsahu  webové stránky www.parkovanivrbne.cz 
a) Dopracování obsahu webu 
b) Průběžná aktualizace informací 
c) Vyhledávací systém jak parkovat ve městě (součinnost OMI)  

OD MMB Ing. Tenková 
OMI 
BKOM Navrátilová 
SUBDODAVATEL 

 
4.4 

2018 průběžně Předání know how komunikační strategie k OPS od subdodavatele firmě 
BKOM, a. s.  
Pokračovaní v realizaci komunikace u zavádění OPS v dalších MČ  

BKOM doplní v roce 2018 
popř. SUBDODAVATEL 



 

5. Dopravní značení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poř. číslo 
úkolu 

Termín  
AKCE 

 
Odpovídá (součinnost) OD DO 

5.1 05/2016 – 10/2017 
MC Brno-střed  
Projekce, stanovení a realizace DZ pro OPS č. dle grafické přílohy realizačního 
projektu 

OD MMB 
Ing. Kaucký  
BKOM projekce 
Ing. Havlíček 
BKOM realizace 
Ing. Klištinec 

5.2 2017-2018 
MC Brno-Královo Pole 

• Zpracovat návrh oblastí 
• Zpracovat harmonogram realizace 

OD MMB 
Ing. Kaucký  
BKOM projekce 
Ing. Havlíček 
BKOM realizace 
Ing. Klištinec 

5.3 2017-2018 

MC Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec 
• Zpracovaná dokumentace DZ 
• Dokumentace pro drobné stavební úpravy 
• Termín realizace je podmíněn výstavbou parkovacího objektu (podmínka 

MČ pro realizaci OPS) investice MČ 

OD MMB 
Ing. Kaucký  
BKOM projekce 
Ing. Havlíček 
BKOM realizace 
Ing. Klištinec 

5.4 Průběžně VPS pro jednotlivé OPS po rozhodnutí RMB Určení (OD, MČ) 



 

6. Pracoviště Zvonařka 5 

 
 
 

Poř. číslo 
úkolu 

Termín  
AKCE 

 
Odpovídá (součinnost) 

OD DO 

6.1 

07/2016 
08/2017 
01/2017 
05/2018 
08/2017 

08/2017 
11/2017 
04/2017 
08/2017 
09/2017 
 

• Zadání 
• Zpracovaná PDPS 
• Výběr zhotovitele na stavební úpravy a nábytek  
• Realizace 
• Předání 
• Vybavení pracoviště výpočetní technikou, součást SOBD 
• I: výběr zhotovitele je podmíněn schválení zadávací dokumentace 

SOBD, PA, (KS) 

OD MMB 
Ing. Marko 
BKOM projekce 
Ing. Šíma 
BKOM realizace 
 Ing. Šíma 

6.2 do 09/2017 Projekt ELP (BKOM-OMI) 
 





 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

NAŘÍZENÍ  č.   /2016, 

 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít  
ke stání vozidel jen po zaplacení ceny 

 

 

 

___________________________ 

datum nabytí účinnosti:   

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
 

NAŘÍZENÍ č. /2016, 
 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít  
ke stání vozidel jen po zaplacení ceny 

 

Rada města Brna se usnesla na své R  /      schůzi konané dne …. ... 2016 vydat dle ustanovení § 23 
odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, v návaznosti na ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení. 

 

Článek 1 
 

Vymezené oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla 
ve statutárním městě Brně na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 
podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti 
statutárního města Brna, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby1), která má 
místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti statutárního města Brna, 
jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  

 

Článek 2 
 

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy k stání silničního motorového vozidla ve statutárním městě Brně na dobu časově 
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech statutárního města Brna  
jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

 

Článek 3 
Sjednaná cena se platí zakoupením parkovacího oprávnění na pracovišti Odboru dopravy 
Magistrátu města Brna (Zvonařka č. 5) nebo zaplacením ceny v parkovacím automatu nebo 
prostřednictvím webové aplikace nebo mobilní aplikace. 

 

Článek 4 
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje registrační značkou silničního motorového vozidla. 

 

 

 



Článek 5 

Zrušují se: 

Nařízení č. 4/2011, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání 

vozidel jen po zaplacení ceny 

 
Nařízení  č. 11/2014, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým 
se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení 
ceny  
 
Nařízení č.   3/2016, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým se vymezují 
místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny, ve znění 
nařízení statutárního města Brna č. 11/ 2014 

 
Článek 6 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  …………2016.  

 

  
Ing. Petr Vokřál, v. r. 
primátor města Brna 

 
 
 
 
 

 Bc. Matěj Hollan, v. r. 
3. náměstek primátora města Brna  

 

Příloha č. 1 k nařízení č….. /2016  

Vymezené oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla 
ve statutárním městě Brně na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 
podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti 
statutárního města Brna, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby1), která má 
místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti statutárního města Brna.  

 

Příloha č. 2 k nařízení č. …../2016   

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy k stání silničního motorového vozidla ve statutárním městě Brně na dobu časově 
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech statutárního města Brna. 





Ceník rezidentního parkování 
Rezident,  
vlastník nemovitosti 1. rezidentní POP 2. a každý další POP Režim Poznámka 

roční         900 Kč                            9 000 Kč   R    

pololetní         500 Kč                            5 000 Kč   R    

čtvrtletní         300 Kč                            3 000 Kč   R    

parkovací hodiny pro 
rezidenty         210 Kč   30 hod   R, N  rok/rezident 18+ 

Abonent 1. abonentní POP 2. a každý další POP Režim Poznámka 

roční      9 000 Kč                         18 000 Kč      

pololetní      5 000 Kč                         10 000 Kč      

čtvrtletní      3 000 Kč                            6 000 Kč      

přenosné roční    18 000 Kč                         18 000 Kč   A, N    

hotelové roční    18 000 Kč                         18 000 Kč   R, A, N    

Návštěvnický režim 0 - 30 minut 31 - 60 minut každá další hodina Režim Poznámka 

1. pásmo                             20 Kč 30 Kč 60 Kč N účtování po 15 min 

2. pásmo                             0 Kč 20 Kč 40 Kč N účtování po 15 min 

3. pásmo                             0 Kč 20 Kč 40 Kč N účtování po 15 min 

4. pásmo                             0 Kč 10 Kč 20 Kč N účtování po 15 min 

návštěvník v 
rezidentním a 
abonentním režimu 

50 Kč 50 Kč 100 Kč R, A účtování po 15 min 

Zásobování 1. zásobovací POP a každý další Režim Poznámka 

Zásobovací POP - 
speditér       4 000 Kč    R, A, N 30min/úsek, obnova 

po 1h 
Zásobovací POP - 
obchodník       1 000 Kč    R, A, N 30min/RZ, obnova 

po 1h 

Carsharing           100 Kč    R, A, N 
Metodika pro 
vydávání POP 

Carsharing 
Pečovatelské a sociální 
služby             -   Kč    R, A, N   

Pečovatelský POP 75+, 
ZTP sleva 90% z ceny R, A, N pouze 100 h 

ZTP             -   Kč    na místech pro ZTP, jinak dle 
platného ceníku 

Veřejné instituce VPS Metodika pro přidělování VPS 

 





 

 
 
 
 

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A 
PLATNOST PARKOVACÍCH 

OPRÁVNĚNÍ 
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1 Úvod 
Parkovací oprávnění jsou vystavovány na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením statutárního města 
Brno, kterým se vymezují oblasti placeného stání města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.  

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje dané 
podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré potřebné doklady a plnou moc žadatele 
(plná moc nemusí být úředně ověřená). 

V případě, že žadatel o parkovací oprávnění předkládá doklad v cizím jazyce (např. technický průkaz 
vozidla registrovaného v zahraničí) musí doložit překlad do češtiny (toto není nutné pro slovenštinu).  
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2 Základní pojmy 

Oblast placeného stání (OPS) – vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 

Rezident – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 
oblasti. Osoba, která parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. c) zákona 13/1997 Sb. 

Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Osoba, která parkuje v OPS 
v režimu §23, odstavec 1., písm. c) zákona 13/1997 Sb. 

Návštěvník – osoba, které nemá pro danou oblast rezidentní nebo abonentní oprávnění. Osoba, která 
parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. a) zákona 13/1997 Sb. 

Rezidentní/Abonentní oblast – oblast, pro kterou bylo vydáno rezidentní (trvalý pobyt, lokace 
nemovitosti) nebo abonentní parkovací oprávnění (sídlo nebo provozovna). 

Parkovací oblast – Rezidentní/Abonentní oblast a všechny oblasti, které svojí hranou nebo rohem 
sousedí s Rezidentní/Abonentní oblastí*. 

Parkovací oprávnění – oprávnění k parkování vozidla v OPS v souladu s jeho pravidly. Má formu 
záznamu registrační značky v databázi. 

Parkovací režim – existují tři parkovací režimy, a to rezidentní (modrá), abonentní (zelená) a 
návštěvnický (oranžová). Každý režim je vyznačen jinou barvou a jejich časová a místní platnost je 
vyznačena na svislém dopravním značení na každém Úseku. 

Parkovací relace – jednotlivé, časově omezené placené parkování vozidla. 

Úsek – část ulice od křižovatky po křižovatku. Slouží pro lokalizaci parkovacího oprávnění. 

 

*) Oblast 1-01 funguje jako Rezidentní/Abonentní oblast, ale nefunguje jako Parkovací oblast pro 
všechny sousedící oblasti. 
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3 Parkovací oprávnění pro rezidenty 
Parkovací oprávnění pro rezidenty se dělí na dvě základní, a to rezidentní parkovací oprávnění (rPOP) 
a parkovací hodiny rezidenta (rPH). 

3.1 Rezidentního parkovacího oprávnění (rPOP) 
3.1.1 Podmínky pro vydání 
3.1.1.1 Prokázání trvalého pobytu (přechodného pobytu) nebo vlastnictví nemovitosti v Rezidentní 

oblasti 
a) občané České republiky 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 

b) cizí státní příslušníci 
• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu nebo 
průkaz o přechodném pobytu občana EU nebo hraniční průvodku. 

 
c) příslušníci cizích diplomatických misí 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený 
Ministerstvem zahraničí ČR 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit příslušné potvrzení zastupitelského 
úřadu o bydlišti pracovníka v OPS. 

 
d) vlastnictví nemovitosti 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
• list vlastnictví s údaji z katastru nemovitostí (není nutno dokládat žadatelem) 

 
3.1.1.2 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 
• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci 

 
b) leasingová/úvěrová smlouva 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• leasingová/úvěrová smlouva  
• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti (není nutno 

dokládat žadatelem) 
 

c) dlouhodobý pronájem 
• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• nájemní smlouva 
• výpis z příslušného rejstříku pro ověření činnosti podnikatele – oprávnění k půjčování 

věcí movitých (není nutno dokládat žadatelem) 
 

d) svěření vozidla zaměstnavatelem k soukromým účelům 
• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, v platném znění“ podepsaný statutárním zástupcem 
zaměstnavatele a mzdovým oddělením, případně osobou k tomuto podpisu 
zmocněnou 



Metodika pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění 
Verze 12 

• výpis z rejstříku o existenci společnosti (není nutno dokládat žadatelem) 
 

e) svěření vozidla jako členovi orgánu právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva) 
• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, v platném znění“ podepsaný statutárním zástupcem společnosti a 
mzdovým oddělením 

• výpis z rejstříku o existenci společnosti (není nutno dokládat žadatelem) 
 

f) svěření vozidla českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci 
• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, v platném znění“ podepsaný statutárním zástupcem společnosti a 
mzdovým oddělením 

• výpis z rejstříku o existenci společnosti (není nutno dokládat žadatelem) 
 

g) svěření vozidla zahraničním zaměstnavatelem cizinci 
• osvědčení o registraci vozidla 
• prohlášení zaměstnavatele o svěření vozidla do užívání pro soukromé účely, uvádějící 

platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsaný statutárním zástupcem 
 

h) užívání vozidla cizincem jako fyzickou osobou podnikající 
• čestné prohlášení uvádějící platnou identifikaci osoby, že užívá vozidlo také pro 

soukromé účely  

3.1.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

3.1.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí v rezidentním režimu.  
• Délka platnosti je závislá na konkrétním oprávnění (roční, půlroční nebo čtvrtletní platnost). 

 
3.2 Parkovací hodiny pro rezidenta (rPH) 
3.2.1 Podmínky pro vydání 
3.2.1.1 Prokázání trvalého pobytu (přechodného pobytu) nebo vlastnictví nemovitosti v Rezidentní 

oblasti 
a) občané České republiky 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 

b) cizí státní příslušníci 
• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu nebo 
průkaz o přechodném pobytu občana EU nebo hraniční průvodku. 

 
c) příslušníci cizích diplomatických misí 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený 
Ministerstvem zahraničí ČR 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit příslušné potvrzení zastupitelského 
úřadu o bydlišti pracovníka v OPS. 
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d) vlastnictví nemovitosti 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
• list vlastnictví s údaji z katastru nemovitostí (není nutno dokládat žadatelem) 

 
3.2.1.2 Prokázání stáří více než 18 let 

• platný občanský průkaz nebo pas 

3.2.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

3.2.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí v rezidentním režimu a návštěvnickém režimu.  
• Parkovací relace má začátek platnosti při registraci RZ do informačního systému (IS) a konec 

platnosti při odhlášení RZ z informačního systému. Účtování je prováděno po minutách. 
• Maximální počet současně platných parkovacích relací je 3. 
• Celkový počet volných parkovacích hodin pro rezidenta je omezen na 30 hodin za rok. 

Nevyčerpané hodiny se převádějí do následujícího období. V následujícím období lze dokoupit 
za poměrnou částku dle ceníku volné hodiny pouze do výše 30 hodin. 
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4 Parkovací oprávnění pro abonenty 
Parkovací oprávnění pro abonenty se dělí na tři základní, a to abonentní parkovací oprávnění (aPOP) 
a abonentní parkovací oprávnění – přenosné (aPOP – přenosné) a abonentní parkovací oprávnění – 
hotelové (aPOP – hotelové). 

4.1 Abonentního parkovacího oprávnění (aPOP) 
4.1.1 Podmínky pro vydání 
4.1.1.1 Prokázání adresy sídla nebo provozovny v Abonentní oblasti 

a) právnická nebo fyzická osoba podnikající 
• výpis z rejstříku nebo živnostenský list 

 
b) právnická nebo fyzická osoba podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není 

uvedena v registru 
• jakýkoliv doklad o adrese nebo adresách provozoven (nájemní smlouva, výpis 

z katastru nemovitostí, výpis provozoven atd.) (není nutno dokládat žadatelem) 
 

c) zaměstnanec má vozidlo svěřené jen pro služební účely (pohotovost, servis nebo jiný pracovní 
výkon v místě trvalého pobytu) 

• čestné prohlášení, že svěřené vozidlo je používáno jen pro služební účely a místo 
trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místo výkonu pracovní činnosti 

Pozn.:  Žadatelem o oprávnění je zaměstnavatel. Za každou žádost o aPOP pro zaměstnance je 
nutno zaplatit cenu dle ceníku. 
 

d) doklady ve zvláštních případech  
• notář – předkládá doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný notářskou 

komorou či jiný doklad s adresou notáře; 
• advokát – prověření v rejstříku advokátů a koncipientů vedeného ČAK; 
• lékař – předkládá doklad o zřízení zdravotnického zařízení uvádějící adresu zařízení; 
• poslanec, senátor, zastupitel – po ověření zvolení (Český statistický úřad) předkládá 

doklad o existenci kanceláře (např. nájemní smlouvu); 
• umělec s ateliérem – předkládá jednoznačný doklad, že se jedná o osobu podnikající 

(např. doklad o prodeji vlastních uměleckých děl) a doklad o sídle ateliéru (např. 
nájemní smlouva); 

• ostatní případ lze řešit individuálně na základě doložení dokladu o právní subjektivitě 
a dokladu o sídle nebo provozovny. 

 
4.1.1.2 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 
• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci (není 

nutno dokládat žadatelem) 
Pozn.: Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ fyzické osoby 
podnikající, musí tato osoba doložit (např. čestné prohlášení), že je vozidlo provozováno za 
účelem podnikaní. 
 

b) leasingová/úvěrová smlouva 
• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• leasingová/úvěrová smlouvu  
• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti (není nutno 

dokládat žadatelem) 
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c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 
• nájemní smlouva 
• výpis z rejstříku autopůjčovny pro ověření činnosti – oprávnění k půjčování věcí 

movitých (není nutno dokládat žadatelem) 

4.1.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

4.1.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti.  
• Platí v abonentním režimu.  
• Délka platnosti je závislá na konkrétním oprávnění (roční, půlroční nebo čtvrtletní platnost). 

 

4.2 Abonentní parkovací oprávnění – přenosné (aPOP – přenosné) 
4.2.1 Podmínky pro vydání 
4.2.1.1 Prokázání sídla nebo provozovny 

a) právnická nebo fyzická osoba podnikající 
• výpis z rejstříku nebo živnostenský list (není nutno dokládat žadatelem) 

 
b) právnická nebo fyzická osoba podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není 

uvedena v registru 
• jakýkoliv doklad o adrese provozovny (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, 

výpis provozoven atd.) (není nutno dokládat žadatelem) 
4.2.1.2 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

4.2.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí v abonentním režimu a návštěvnickém režimu. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

 

4.3 Abonentní parkovací oprávnění – hotelové (aPOP – hotelové) 
4.3.1 Podmínky pro vydání 
4.3.1.1 Prokázání činnosti související s hotelnictvím 

• výpis z rejstříku s činností „ubytovací služby“ apod. 
 

4.3.1.2 Prokázání lokace hotelu v oblasti 
• výpis z rejstříku se sídlem nebo vlastnictví nemovitosti nebo nájemní smlouvu apod. 

 
4.3.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku. 

4.3.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti. 
• Platí ve všech Parkovacích režimech.  
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
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5 Parkovací oprávnění pro návštěvníky 
• Získáním parkovacího oprávnění pro návštěvníky je registrace do informačního systému, kdy 

je zahájena parkovací relace a zaplacena cena za stání motorového vozidla na určitou dobu.  
• Parkovací relaci lze ukončit před vypršením doby, na kterou byla zaplacena. Zbylá finanční 

částka bude vrácena na virtuální účet uživatele. Účtování je prováděno po 15ti minutách. 
• Parkovací relaci lze prodloužit v průběhu již probíhající parkovací relace.  
• Pokud není relace ukončena uživatelem nebo prodloužena uživatelem zaniká po vypršení doby 

parkovací relace, za kterou byla zaplacena cena.  
• Registrace do systému probíhá buď pomocí parkovacího automatu, nebo mobilní aplikace. 
• Cena za parkovací relaci odpovídá platnému ceníku.  
• Parkovací oprávnění je navázáno na registrační značku vozidla.  
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6 Speciální parkovací oprávnění 
6.1 Zásobování – Speditér (zPOP – speditér) 
6.1.1 Podmínky pro vydání 
6.1.1.1 Prokázání odpovídající činnosti 

• výpis z rejstříku s činností „zasilatelství, expediční služby“ apod. 
 

6.1.1.2 Prokázání právního vztahu k vozidlu 
a) vlastník vozidla 

• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci 
Pozn.: Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ fyzické osoby 
podnikající, musí tato osoba doložit (např. čestné prohlášení), že je vozidlo provozováno za 
účelem podnikaní. 
 

b) leasingová/úvěrová smlouva 
• osvědčení o registraci vozidla 
• leasingová/úvěrová smlouvu  
• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti 

 
c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla 
• nájemní smlouva 
• výpis z rejstříku autopůjčovny pro ověření činnosti – oprávnění k půjčování věcí 

movitých 
 

6.1.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 
 

6.1.1.4 Zahájení parkovací relace pomocí mobilní aplikace 

6.1.2 Podmínky platnosti 
• Platí ve všech Oblastech placeného stání. 
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Maximální délka parkovací relace je 30 minut na Úsek. Možnost parkování na stejném Úseku 

vzniká po uplynutí jedné hodiny. 
• Toto parkovací stání opravňuje stát na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 
• Parkovací relace musí být zahájena i na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

 

6.2 Zásobování –  Obchodník (zPOP – obchodník) 
6.2.1 Podmínky pro vydání 
6.2.1.1 Prokázání sídla nebo provozovny v oblasti 

a) právnická nebo fyzická osoba podnikající 
• výpis z rejstříku nebo živnostenský list 

 
b) právnická nebo fyzická osoba podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není 

uvedena v registru 
• jakýkoliv doklad o adrese nebo adresách provozoven (nájemní smlouva, výpis 

z katastru nemovitostí, výpis provozoven atd.) 
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6.2.1.2 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 
 

6.2.1.3 Zahájení parkovací relace pomocí webové nebo mobilní aplikace 

6.2.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti.  
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Maximální délka parkovací relace je 30 minut. Možnost použití pro stejnou registrační značku 

vzniká po uplynutí jedné hodiny. 
• Toto parkovací stání opravňuje stát na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 

 

6.3 Pečovatelské a sociální služby (socPOP) 
6.3.1 Podmínky pro vydání 
6.3.1.1 Prokázání odpovídající činnosti 

• Zřizovací listina, ve které je uvedena jako hlavní činnost veřejně prospěšná činnost, popř. 
stanovy či jiný dokument, z něhož vyplývá veřejně prospěšný, neziskový charakter organizace 
 

6.3.1.2 Prokázání sídla nebo provozovny v Brně 
• Doklad o sídle, provozovně či jiný doklad o vztahu k Brnu (nájemní smlouva apod.) 

 
6.3.1.3 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 
• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci 

Pozn.: Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ fyzické osoby 
podnikající, musí tato osoba doložit (např. čestné prohlášení), že je vozidlo provozováno za 
účelem podnikání. 
 

b) leasingová/úvěrová smlouva 
• osvědčení o registraci vozidla 
• leasingová/úvěrová smlouva  
• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti 

 
c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla 
• nájemní smlouva 
• výpis z rejstříku autopůjčovny pro ověření činnosti – oprávnění k půjčování věcí 

movitých 
 

6.3.1.4 Prokázání přímého užívání vozidla pro veřejně prospěšné účely 
• Čestné prohlášení  

6.3.2 Podmínky platnosti 
• Platí ve všech oblastech placeného stání. 
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
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6.4 Pečovatelské parkovací oprávnění 75+, ZTP3 (pecPOP) 
6.4.1 Podmínky pro vydání 
6.4.1.1 Prokázání věku staršího 75 let nebo pobírání příspěvku na péči alespoň III. stupně 

• Občanský průkaz nebo cestovní pas nebo doklad o pobírání příspěvku na péči alespoň III. 
stupně 
 

6.4.1.2 Prokázání trvalého pobytu (přechodného pobytu) 
a) občané České republiky 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 

b) cizí státní příslušníci 
• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu nebo 
průkaz o přechodném pobytu občana EU nebo hraniční průvodku. 

 
6.4.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 
 

6.4.1.4 Zahájení parkovací relace pomocí webové mobilní aplikace 

6.4.2 Podmínky platnosti 
• Platí v Parkovací oblasti.  
• Platí ve všech Parkovacích režimech. 
• Limit pro využívání parkovacího oprávnění je 100 hodin s platností 365 dní. Zbylé parkovací 

hodiny se nepřevádí do dalšího období. 
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7 Změna parametrů parkovacího oprávnění 
7.1 Změna trvalého pobytu (přechodného pobytu), provozovny, sídla 
V případě změny místa trvalého pobytu, provozovny nebo sídla je nutné změnu ohlásit a prokázat nové 
místo trvalého pobytu, provozovny nebo sídla dle postupu uvedeného výše. Platné parkovací 
oprávnění bude převedeno na novou Rezidentní/Abonentní oblast. 

7.2 Trvalá změna registrační značky 
V případě trvalé změny registrační značky (např. zakoupení nového vozidla) je nutné změnu ohlásit a 
prokázat právní vztah k novému vozidlu s novou registrační značkou dle postupu uvedeného výše. 
Změnu RZ je možné provést elektronicky nebo na pobočce. 

7.3 Krátkodobá změna registrační značky 
Krátkodobá změna značky je prováděna například z důvodu vozidla v servise. Po dobu změny RZ smí 
v Parkovací oblasti parkovat pouze vozidlo s aktuálně zvolenou RZ. Změnu RZ je možné provést pomocí 
aplikace, elektronicky nebo na pobočce. 

7.3.1 Změna RZ bez udání důvodu 
Krátkodobou změnu RZ bez udání důvodu lze provést maximálně 4x během 365 dní na maximální dobu 
v celkovém součtu 14x24hodin bez nutnosti doložit právní vztah k vozidlu. 

7.3.2 Změna RZ s udáním důvodu 
V případě vyššího počtu změn než 4 a/nebo vyššího počtu, než 14x24 hodin je nutno do 5ti pracovních 
dní doložit důvod pro změnu (náhradní vozidlo, výpůjčka). Důvod změny RZ bude posouzen 
pracovníkem úřadu, který rozhodne o platnosti nebo neplatnosti změny. Změna musí být v souladu 
s touto metodikou a dalšími zákony a předpisy. 
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