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1. ÚVODNÍ INFORMACE  

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 
žadatele 

Statutární město Brno 
Magistrát města Brna 
Dominikánské nám. 1 
601 67 Brno 
 
IČ: 44992785 
DIČ: CZ44992785 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna 
Email: vokral.petr@brno.cz  

Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

Mgr. Vladimír Petlach 
Email: petlach.vladimir@brno.cz  

Název projektu Parkovací systém 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 
zpracovatele  

Brněnské komunikace, a.s. 
Renneská třída 787/1a  
639 00, Brno – Štýřice  
IČO: 60713470 
DIČ: CZ60733098 
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 

2.1. Věcné a funkční vymezení a zdůvodnění projektu 
 

Projekt je součástí investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“. 

Systémová opatření v investičním záměru navazují na dosud vybudovaná (a budovaná) opatření v 

oblasti dopravní telematiky a jsou konkretizována podle potřeb statutárního města Brna pro období 

2015 až 2020. 

Projekt Parkovací systém se skládá ze tří částí:  

1. Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy 

Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy (dále také SOBD) je součástí koncepčního 

rozšiřování parkovacího systému a bezpečnosti dopravy města Brna. 

Předmětem informačního systému je správa klíčových informací a centrální řízení budoucích dílčích 

systémů organizace a bezpečnosti dopravy. Mezi takové dílčí systémy budou patřit např.: 

 Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna 

 Organizace parkování (parkování rezidentů, návštěvnické parkování, parkoviště P+R, parkovací 

domy, závorové systémy) 

 Měření rychlosti 

 Kontrola jízdy na červenou 

 Vážení vozidel 

 Parkovací systémy s platebními terminály 

 

V první fázi bude tento systém sloužit pro organizaci rezidentního parkování (oblasti placeného stání), 

které bude zaváděno v průběhu roku 2017.  Informační systém bude připraven na budoucí rozvoj a 

rozšiřování o další dílčí systémy.  

 

Informační systém (softwarová část) bude podporovat činnosti a spravovat data v následujících 

oblastech: 

• správy informací a pravidel souvisejících s organizací a bezpečností dopravy, 

• správy oprávnění (např. parkovacích oprávnění),  

• správy informací poskytnutých dílčími systémy (např. výsledky měření), 

• vyhodnocování dodržování pravidel, 

• odhalování a oznamování podezření na přestupky, 

• vyúčtování, 

• statistiky. 

Součástí služeb bude také portál webový informační portál včetně možnosti zřízení osobního konta 

uživatele oblastí placeného stání. Zřízena bude také mobilní aplikace pro virtuální parkovací hodiny. 
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Informační systém (hardwarová část) bude obsahovat: 

Server, datové úložiště, záložní napájení, routery, optické prvky, klientské stanice, strukturovaná 

kabeláž. 

Zřízení vlastního pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a povolení k vjezdu do dopravně 

omezených zón města Brna v lokalitě Zvonařka 5 zajistí Brněnské komunikace a.s. (realizace není 

součástí projektu). Pracoviště bude provozovat Magistrát města Brna, městská část Brno-střed. 

 

Jedná se o masivní serverové řešení umožňující v plně zdvojené hardwarové struktuře funkci 

programového modulového řešení pro různé typy aplikací přes parkovací systémy s platebními 

terminály, detekci jízdy na červenou, vážení vozidel, měření rychlosti, detekci průjezdu zónami s 

omezeným vjezdem atd. Současně SOBD bude napojen na přestupkový systém Městské policie Brno 

(dále přes spisovou službu na Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Brna). Zadávání 

údajů do systému bude zajištěno z pracoviště Magistrátu města Brna v objektu Zvonařka 5.  

Systém obsahuje funkce pro parkování pro residenty a návštěvníky, včetně možnosti zadání 

provozovatelem pravidel pro vjezd do zón s dopravním omezením, geodetické informace o umístění 

dopravního značení atd. Bude umožňovat několik způsobů úhrady parkovného (parkovací terminály, 

platba mobilní aplikací, platba bankovní kartou, platba CCS kartou, propojení s budoucím e-shopem 

Dopravního podniku města Brna a.s.). 

Hardwarová infrastruktura bude umístěna na centrálním technickém dispečinku Brněnské komunikace 

a.s. a napojena na metropolitní síť města Brna a propojení s Městskou policií Brno, Dopravní podnikem 

města Brna a dalšími subjekty. Je navržena síťová infrastruktura plně kompatibilní s infrastrukturou 

SMB a MP Brno. Serverové řešení je navrhováno tak, aby bylo snadno rozšiřitelné pro další aplikace a 

plně zálohované systémové řešení i datové úložiště. Řešení s plnou zálohou (full recovery) bylo zvoleno 

z důvodů dostupnosti 24 hodin denně v nepřetržitém režimu. 

Informační systém bude připraven na budoucí rozvoj a rozšiřování o další systémy. 

 

 

2. Webové stránky poskytující informace o parkovacím systému na území města Brna. 

(www.parkovanivbrne.cz)  

V souvislosti organizaci parkování (oblasti placeného stání) ve městě Brně budou veškeré informace o 

pravidlech parkování v Brně sjednoceny a poskytovány prostřednictvím webové stránky 

www.parkovanivbrne.cz. Webové stránky budou propojeny se Systémem organizace a bezpečnosti 

dopravy, jeho portálem, který bude umožňovat např. podat online žádost o vydání nebo změnu 

parkovacího oprávnění. 

 

http://www.parkovanivbrne.cz/
http://www.parkovanivbrne.cz/
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3. Systém regulace parkování - kamerový dohled v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně 

včetně sběru dopravních dat         

V oblasti historického jádra města Brna (v oblasti s omezením vjezdu a pěší zóně) dojde v rámci 

projektu k instalaci kamerových bodů v 7 vybraných lokalitách. Kamerový dohled bude sloužit jako 

doplnění a posílení plánovaného systému regulace parkování v historickém jádru města Brna, bude 

obsahovat také sběr dopravních dat a poskytovat možnost dohledu Městské policie Brno (v rámci 

městského kamerového systému). 

V plánovaném systému regulace parkování v centrální části města prostřednictvím nasazení 

technických prostředků dojde k zvýšení respektování dopravně-regulačních opatření vymezených v 

dokumentu „Režim organizace dopravy v centrální oblasti historického jádra města Brna“. Systém 

regulace parkování v centrální části města zajistí lepší možnosti parkování rezidentům a efektivní 

kontrolu a regulaci vjezdu ostatních vozidel do centra a pěší zóny. Současně umožní automaticky řešit 

přestupky spáchané neoprávněným vjezdem do pěší zóny nebo dopravně omezené zóny.  

Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra uplatňuje základní principy rozvoje digitálních 

kamerových systémů v Brně, kterými jsou hospodárnost a multifunkčnosti řešení. Hlavními 

požadovanými prvky hospodárnosti a multifunkčnosti jsou integrace v rámci sdílení kamerových 

obrazů více dispečerskými a dohledovými pracovišti městských organizací, integrace na bázi 

maximálního využití stávajících městských datových přenosových cest (Metropolitní síť, datové sítě 

Dopravního podniku města Brna, Brněnských komunikací apod.), integrace v rámci centrálního výkonu 

funkcí, činností a integrace v rámci správy, servisu, oprav a revizí. 

 

2.2. Souhrnné požadavky na plochy a prostor 
 

Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy 

Jedná se o pořízení technologie, součástí projektu bude hardware (servery, komunikační 

infrastruktura) a 16 pracovních stanic pro chod výdejního místa parkovacích oprávnění v lokalitě 

Zvonařka 5. Zřízení vlastního pracoviště pro výdej parkovacích dokladů a povolení k vjezdu do dopravně 

omezených zón města Brna a připojení pracoviště k optické síti statutárního města Brna v lokalitě 

Zvonařka 5 zajistí společnosti Brněnské komunikace a.s. (stavební úpravy, vnitřní vybavení a realizace 

tohoto pracoviště nejsou součástí projektu). 

Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu vozidel do 

centra města 

V projektu se jedná o instalaci kamerových bodů na stávajících objektech a vyvedení optických kabelů 

z páteřní trasy optického kabelu. 
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Požadavky na plochy a prostor vzniknou při stavebních a technologických činnostech. Stavba je řešena 

převážně v kolektoru. Zemní práce budou malého rozsahu a budou prováděny převáženě ve stávajících 

chodnících (nad stávajícími trubkami HDPE). Při provádění zemních prací může dojít ke krátkodobému 

omezení osob, případně vozidel v přístupu do objektů, kde se nacházejí kamerové body. Při výstavbě 

musí být zachována průjezdnost komunikací, zajištěny vjezdy a vchody do budov. Pohyb vozidel a 

chodců přes staveniště bude zajištěn provizorními lávkami. 

  

2.3. Územně technické podmínky pro přípravu území a napojení na komunikační 
sítě a dopravní infrastrukturu 

 

Předmětem projektu není výstavba, proto není příprava území uvažována. 

Hardwarová infrastruktura systému organizace a bezpečnosti dopravy bude umístěna na centrálním 

technickém dispečinku Brněnské komunikace a.s. a jeho napojení na metropolitní síť města Brna 

V případě projektu Kamerový dohled v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně včetně sběru dopravních 

dat a dohledu Městské policie Brno je předmětem napojení kamerových bodů na stávající a nově 

vybudovanou optickou síť města Brna a stávající optickou síť společnosti Brněnské komunikace a.s. 

Jedná se hlavně o místa, kde se připojí optický kabel ze stávajícího optického rozvaděče nebo bude 

provedeno připojení k nové optické trase města Brna v kolektoru. 

 

2.4. Vliv projektu a jeho provozu na životní prostředí 
 

Při realizaci technologické části nebude docházet k negativnímu vlivu na životní prostředí. Pořízený 

hardware bude po ukončení jeho životnosti odpovídajícím způsobem ekologicky zlikvidován. 

Při realizaci kamerového dohledu nedochází k záborům nových ploch mimo stávající pozemní 

komunikace. Riziko negativního vlivu na životní prostředí srovnatelné s běžným provozem na 

komunikacích při dopravě mechanismů a nákladů na stavbu a zpět.  Navrhované kabely jsou 

vodotěsné, plynotěsné a vůči okolí jsou fyzikálně i chemicky neutrální.  

Stavba je řešena převážně ve stávajícím kolektoru. Zemní práce budou prováděny převáženě ve 

stávajících chodnících (nad stávajícími trubkami HDPE). S odstraňováním veřejné zeleně se v rámci 

stavby neuvažuje, ale dřeviny, které budou v bezprostřední blízkosti výkopů, budou chráněny. 

V projektu lze nalézt také pozitivní vlivy na životní prostředí. Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění 

systému organizace dopravy na území města Brna. Přispěje tak i ke snížení dopravního přetížení, 

zamezení zbytných jízd při hledání parkovacího místa, tím i snížení spotřeby energie a snížení emisí. 
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Podle SWOT analýzy v analytické části Plánu udržitelné městské mobility města Brna je hluk a 

znečištění ovzduší z narůstající automobilové dopravy jednou ze slabých stránek. 

 

Projekt je záměrem, který nepodléhá posouzení EIA. 

Projekt svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění žádné ze složek životního prostředí. 

V místě realizace ani v jeho blízkosti se nenachází žádné chráněné území přírody nebo prvky soustavy 

NATURA 2000.  

 

2.5. Požadavky na stavebně-technické řešení, popis provozní technologie, popis 
pořizovaného vybavení, základní výkresy a schémata specifikující uvažované 
technické řešení 

 

1. Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy – stručná specifikace 

 

Kapitola obsahuje stručnou technickou specifikaci hardware a software a popis funkcí v rámci Systému 

organizace a bezpečnosti dopravy. 

Podrobná technická specifikace je uvedena v dokumentu: 

Veřejná zakázka: Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna, Část zadávací dokumentace 2: 

Technické podmínky Zadavatele (příloha záměru projektu). 

 

Předmětem Systému organizace a bezpečnosti dopravy bude správa klíčových informací a centrální 

řízení dílčích systémů organizace a bezpečnosti dopravy (dále také „DSOBD“). Mezi typické takové dílčí 

systémy patří např.: 

 Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna 

 Organizace parkování (parkování rezidentů, návštěvnické parkování, parkoviště P+R, parkovací 

domy, závorové systémy) 

 Měření rychlosti 

 Kontrola jízdy na červenou 

 Vážení vozidel 

 Parkovací systémy s platebními terminály 

 

V první fázi provozu bude systém sloužit pro oblasti placeného stání (dále také „OPS“), které má 

Statutární město v úmyslu vymezit za účelem regulace dopravy, snížení dopravní zátěže a zajištění 

přiměřené míry parkovacích potřeb rezidentů a návštěvníků. 
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Pro oblasti placeného stání jsou navrženy tři základní režimy, které budou na úsecích uplatňovány. 

Režimy budou na svislém dopravním značení rozlišeny pomocí příslušných barev. Režimy je možné 

kombinovat: 

Rezidentní režim - parkování přístupné pro rezidenty (rezidentní oprávnění) 

Abonentní režim - parkování přístupné pro abonenty (abonentní oprávnění) 

Návštěvnický režim - parkování přístupné všem. 

Rezidentní oblast (RO) je oblast, která je ve vztahu ke konkrétní osobě územím: 

1) ve kterém se nachází adresa trvalého pobytu nebo adresa nemovitosti této konkrétní osoby; 

2) nebo ve kterém se nachází adresa sídla nebo provozovny této konkrétní osoby. 

Rezidentní oblasti se nepřekrývají. Jedna Rezidentní oblast může patřit do více Parkovacích oblastí. 

Jedna Rezidentní oblast patří do jedné MČ. 

 

Systém organizace a bezpečnosti dopravy je vícevrstvé SW řešení tvořené relační databází, aplikační 

vrstvou a uživatelským rozhraním. Základními funkcemi systému jsou: 

 Integrace informací ze všech specializovaných dílčích systémů a modulů OPS a vedení historie 

relevantních událostí v OPS.  

 Podpora procesu vydávání a změn Parkovacích oprávnění. 

 Srovnání záznamů o Parkování s Parkovacími oprávněními a relacemi. 

 Podpora procesu odhalování podezření přestupků, vyhodnocování dodržování pravidel 

 Podpora procesu oznámení přestupků. 

 Reporting. 

 Vyúčtování parkovného. 

 Statistiky. 

 Podpora procesu Zákaznického centra. 

 Webový informační portál OPS včetně osobního konta zákazníka. 

 Virtuální parkovací hodiny. 

 

Další specifika systému: 

 SOBD bude připraven na budoucí rozvoj, který ale nesmí vyžadovat změny v DSOBD. Jeho 

součástí proto musí být standardní rozhraní, prostřednictvím kterého budou DSOBD s SOBD 

komunikovat.  
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 SOBD bude připraven poskytovat vybraná data pomocí API, XML a datasetů jako OpenData. 

Rozsah poskytovaných dat bude stanovován postupně podle požadavků Magistrátu města 

Brna. 

 SOBD musí umožňovat v režimu Rozvoje SOBD a Drobného rozvoje SOBD otevření 

standardních komunikačních rozhraní tak, aby bylo možné nad SOBD stavět další aplikace, ať 

už v režii města nebo třetí strany. 

 SOBD je základním zdrojem informací o oprávněních a cenách. Potřebují-li dílčí systémy 

takovou informaci, primárně ji budou získávat z SOBD. 

SOBD bude komunikovat s dílčími systémy organizace a bezpečnosti dopravy (např. měření rychlosti). 

Tento dílčí systém bude obousměrně komunikovat s SOBD. Z SOBD bude využívat např. data z registrů, 

data z databáze rezidentů, abonentů, naopak na SOBD bude odesílat ke zpracování podezření na 

přestupek, data pro vyúčtování, statistiky, monitoring apod. 
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Obr. 1 Orientační schéma rolí SOBD a jeho vztahů k ostatním dílčím systémům.  

Vysvětlivky: 

Moduly CIS: jednotlivé moduly SOBD 

TPZOV: technické prostředky zabránění odjezdu vozidla 

 

Součásti dodávky projektu SOBD 

 

1. Dodávka serverové infrastruktury pro SOBD; 

2. Dodávka systémového software pro SOBD; 

3. Dodávka komunikační infrastruktury pro SOBD; 

4. Dodávka SOBD, tj. navržení, vytvoření SOBD, implementace SOBD na infrastrukturu, na které 

bude SOBD provozován;  

5. Zavedení SOBD (nastavení a implementace v rozsahu potřebném pro OPS); 
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HW Infrastruktura SOBD 

Veškeré serverové HW komponenty potřebné pro provoz SOBD. HW infrastruktura slouží pro zajištění: 

 správy dat, 

 provozu všech aplikací a modulů SOBD, 

 bezpečnosti,  

 zálohování, 

 komunikace. 

 

Součástí dodávky jsou periodické služby spočívající v: 

 technické podpoře dodané serverové a komunikační infrastruktury a systémového software, 

 technické a uživatelské podpoře SOBD, 

 drobném rozvoji a podpoře aplikace SOBD. 

 

Náklady na tyto služby jsou uvedeny v provozních výdajích projektu. 

 

Poskytované funkce a služby 

 

Helpdesk 

Systém pro zadávání Požadavků na Servisní zásah pro interní uživatele. Každý požadavek se skládá 

z priority a oblasti, které se týká. Informace z Helpdesku přijímá a podle priority zahájí činnost. Do 

Helpdesku má přístup též Zákaznické centrum, které má možnost zadat požadavek na základě podnětů 

od zákazníků (uživatelů). 

 

Monitoring OPS 

Sběr dat o OPS zaměřený na: 

 dokumentaci vozidel parkujících v OPS,  

 kontrolu dodržování pravidel platných v OPS, spočívající ve zjišťování Podezření ze spáchání 

přestupku,  

 předání dokumentace Podezření ze spáchání přestupku při Parkování pro Odhalení přestupku a 

následné řešení, 

 sběr dat pro statistiky a analýzy Parkování vozidel. 

 

Virtuální parkovací hodiny (VPH) 

Internetová/mobilní aplikace umožňující úhradu Parkovného pomocí chytrých mobilních telefonů či 

internetových aplikací. 

 

Virtuální parkovací lístek (VPL) 

Elektronický doklad o zaplacení Parkovného vázaný na RZ vozidla vydávaný SOBD prostřednictvím VPH 

či SMS, slouží jako kontrolní doklad pro ověření respektování Pravidel OPS. 
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Jednotlivé HW komponenty 

  

Disaster Recovery řešení 

Je navrženo Disaster Recovery (DR) řešení v rozsahu zajištění maximální dostupnosti klíčových systémů 

SOBD tak, aby bylo schopno vyřešit všechny požadavky uživatelů systému SOBD a byl tak zajištěn chod 

systému SOBD z Disaster Recovery (DR) lokality. 

Při výpadku centrální lokality nebo jejích částí/části (servery, komunikace, úložiště, FireWall apod.). DR 

systém musí zajistit automatické přepnutí provozu technologií/technologie do DR lokality. 

 

Serverová infrastruktura 

Pro chod celého systému SOBD je požadována dodávka serverů a diskového pole.  Servery a disková 

pole včetně požadovaných kapacit budou navrženy tak, aby plně splňovaly provoz nabízeného systému 

SOBD i s předpokladem očekávaného růstu systému po dobu min. 5let. 

 

Blade chassi 

Budou pořízeny minimálně 2 ks Blade chassi, a to jedno pro centrální lokalitu a jedno pro DR lokalitu. 

Virtualizační blade servery 

Dodávka minimálně 8 ks virtualizačních serverů (budou rozděleny mezi centrální a DR lokalitu). 

 

Zálohovací server 

Pro realizaci zálohování systému SOBD bude sloužit samostatný server pro zálohování systémů SOBD 

včetně diskového pole v centrální lokalitě. 

 

Úložiště 

Pro úložiště systému SOBD je požadována infrastruktura založená na oddělené síti realizované pomocí 

FC switchů s rychlostí 16Gbps. Jedná se o minimálně 2 ks diskového pole, a to jedno pro centrální 

lokalitu a jedno pro DR lokalitu. 

 

Pracovní stanice 

Je požadována dodávka 16 pracovních stanic pro chod výdejního místa parkovacích oprávnění. 

 

Systémový software 

Součástí dodávky systému SOBD je i systémový software. Jedná se o následující komponenty: 

 Virtualizační platforma. 

 Operační systémy. 
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 Databáze. 

 Zálohovací systém. 

 

Komunikační infrastruktura 

Základem komunikační infrastruktury je centrální prvek skládající se ze dvou redundantních L3 

switchů/routrů tvořících dohromady jeden switch/systém s možností vytváření více portového 

channel/trunk přes oba switche s podporou protokolu LACP jak pro připojení serverové infrastruktury, 

tak i pro napojení na stávající komunikační infrastrukturu.  

Komunikační infrastruktura se skládá z následujících komponent: 

 centrální L3 prvek, 

 pracoviště „Výdejna parkovacích oprávnění“, 

 management switch, 

 fireWall SOBD, 

 outside switch, 

 NTP servery, 

 monitoring a klasifikace provozu, 

 analýza bezpečnostních logů. 

Komunikace s externími systémy a DSOBD 

SOBD bude schopen získávat data ze základních registrů ROB, ROS, RUIAN. 

SOBD bude schopen hromadně odesílat zprávy prostřednictvím emailů. 

SOBD bude schopen hromadně odesílat zprávy prostřednictvím SMS. 

SOBD poskytne DSOBD a externím systémům zabezpečenou webovou službu pro ověřování 

oprávněnosti Parkování RZ v daném čase a na daném místě. 

 

Konfigurace SOBD 

SOBD bude umožňovat správu informací o území, ve kterém budou OPS provozovány. V první řadě jde 

o evidenci ulic, adres (čísel popisných a orientačních včetně zeměpisných souřadnic) a městských částí. 

SOBD bude umožňovat správu parkovacích oblastí, rezidentních oblastí a úseků. Musí udržovat plnou 

historii vztahů mezi oblastmi a úseky. 

Každému úseku jsou přiřazeny minimálně následující parametry: 

 Rezidentní oblast, 

 Parkovací oblast, 

 městská část, 

 ulice, 

 adresy, 

 Parkovací režim (rezidentní/abonentní/návštěvnický), 

 počet parkovacích míst a jejich typ (podélné, šikmé, kolmé), 

 provozní doba, 
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 ceník parkovacích oprávnění, 

 ceník návštěvnického parkovného, 

 maximální doba parkování návštěvníků, 

 hranice úseku. 

 

SOBD bude umožňovat správu informací o dopravním značení souvisejícím s OPS. Dopravní značky 

musí mít minimálně parametry: 

 typ,  

 zeměpisné souřadnice, 

 historie platnosti, 

 historie fotodokumentace. 

SOBD bude umožňovat vizualizaci úseků, částí úseků, parkovacích oblastí, rezidentních oblastí, 

městských částí, ulic, adres, dopravních značek a dalších objektů (např. parkovacích automatů) jako 

vrstev na mapovém podkladu. 

SOBD bude umožňovat správu ceníků parkovacích oprávnění a uchovávat plnou historii cen.  

SOBD bude umožňovat správu ceníků návštěvnického parkování a uchovávat plnou historii cen.  

SOBD bude umožňovat správu parkovacích automatů a jejich přiřazení konkrétním úsekům.  

 

Parkovací oprávnění 

SOBD bude mít funkcionalitu pro manuální zpracování žádostí o parkovací oprávnění. Žádost může mít 

tištěnou nebo elektronickou formu. Které typy žádostí o parkovacích oprávnění se zpracovávají 

manuálně, obsah žádosti, podmínky schválení a obsah osvědčení je stanoveno metodikou OPS města 

Brna. 

SOBD bude mít funkcionalitu pro automatické zpracování elektronických žádostí o parkovací 

oprávnění. Které typy žádostí o parkovací oprávnění se zpracovávají automaticky, obsah žádosti, 

podmínky schválení a obsah osvědčení je stanoveno metodikou OPS města Brna. 

SOBD bude mít funkcionalitu pro vydávání parkovací oprávnění pro parkovací oblasti a celé MČ pro 

Rezidenty podle místa trvalého pobytu. 

SOBD musí umožňovat aktivní upozorňování držitele parkovacího oprávnění na blížící se expiraci 

parkovacího oprávnění prostřednictvím elektronických kanálů. 

SOBD musí umožnit, aby se k parkovacímu oprávnění evidovaly volné hodiny, které může držitel 

parkovacího oprávnění použít pro paralelní parkování jiných RZ v rozsahu platnosti parkovacího 

oprávnění. Funkce slouží k umožnění parkování návštěv rezidentů. 

 

Monitoring 

SOBD musí být připraven přijímat informace o parkování vozidel ze systémů DSOBD (záznamy o 

parkování) a porovnávat je s parkovacím oprávněním. V případě, že nenalezne k záznamu o parkování 

platné parkovací oprávnění, záznamy o parkování označí. 
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SOBD OPS musí poskytovat informace Městské polici pro místní vyšetření záznamů o parkování, ke 

kterým nebylo nalezeno parkovací oprávnění. SOBD pro tento účel poskytne jak webovou službu pro 

externí systémy, tak uživatelské rozhraní. 

Stane-li se Záznam o parkování Podezřením ze spáchání přestupku, musí k němu SOBD doplnit 

rozšiřující parametry: 

 fotografie s detailem RZ,  

 datum a čas pořízení fotografie s detailem RZ,  

 situační fotografie parkujícího vozidla včetně vodorovného dopravního značení (VDZ), 

 datum a čas pořízení situační fotografie parkujícího vozidla, 

 situační fotografie dokumentující stav dopravního značení upravující Parkování na daném 
Úseku,  

 datum a čas pořízení situační fotografie dopravního značení, 

 adresa místa podezření ze spáchání přestupku (ulice, číslo popisné). 

 

Uživatelé 

SOBD musí umožňovat nezávislou správu interních uživatelů. 

SOBD musí umožnit správu externích uživatelů přistupujících k osobním stránkám uživatele OPS (OSU).  

Ověřování totožnosti bude probíhat na výdejnách parkovacích oprávnění. Po ověření totožnosti bude 

uživateli zřízen uživatelský účet a předány přihlašovací údaje. 

 

Zúčtování 

SOBD bude umožňovat zúčtování všech parkovacích oprávnění včetně Parkovacích relací po její úhradě 

libovolným Platebním kanálem. Zúčtováním se míní, že u každé parkovací relace je zaznamenáno, kdy, 

v jaké výši a jakým platebním kanálem byla uhrazena. 

SOBD umožní k jakémukoliv datu vytvořit přehled zúčtování parkovacích relací podle jednotlivých 

platebních kanálů a jejich provozovatelů. 

Reporting 

Součástí SOBD bude datový sklad, který bude trvale evidovat všechny podstatné informace vzniklé při 

provozu OPS. Za podstatné informace jsou považovány informace o parkovacích oprávněních, 

parkovacích relacích, záznamech o parkování (bez fotodokumentace), podezřeních na přestupek a 

odhalených přestupcích včetně jejich vazeb na číselníky. 

Datový sklad bude zajišťovat tvorbu reportů minimálně o: 

 Parkovacích relacích agregovaných po úsecích, časovém období, dnech v týdnu a typu 

uživatele,  
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 Parkovacích relacích agregovaných po typu parkovací relace,  

 Záznamech o parkování agregovaných po úsecích, časovém období a dnech v týdnu,  

 výpočtu počtu parkujících a počtu platících po úsecích, časovém období a dnech v týdnu 

(využívání parkovacích stání a podíl platících vozidel), 

 nástrojích úhrady parkovného (PA, VPH, POP,…) a formě úhrady (hotově, bankovní kartou,…) 

a dnech a měsících (efektivita nástroje a formy úhrady), 

 Parkovacích relacích agregovaných po jednotlivých PA a dnech a měsících (efektivita PA), 

 Odhalených přestupcích, 

 respektovanosti OPS (průměrný podíl oprávněných parkování ke všem parkováním v OPS), 

 Parkovacích oprávněních agregovaných po MČ. 

 

SOBD musí poskytovat provozní reporty minimálně o: 

 stavu vyúčtování s provozovateli platebních kanálů, 

 vyúčtování parkovného podle MČ, 

 odhadované obsazenosti parkovacích stání, 

 provozních stavech parkovacích automatů. 

 

Portál OPS 

Součástí SOBD bude portál OPS, který bude provázán na server www.parkovanivbrne.cz. Portál OPS 

bude mít nejméně 2 nezávislé oblasti: 

 veřejné informace a redakční systém, 

 osobní stránky uživatele OPS (OSU). 

Součástí veřejných informací musí být i informace o umístění parkovacích Úseků, Parkovacích 

automatů, Parkovném a časových platností realizovaných jako zapínatelné vrstvy na mapovém 

podkladu. 

Osobní stránky uživatele OSU musí umožnit provádět minimálně činnosti: 

 Podávání žádostí o prodloužení a zkrácení parkovacích oprávnění. 

 Dočasná změna RZ. 

 Evidence žádostí o parkovací oprávnění včetně údajů o způsobu úhrady. 

 Evidence POP. V detailu parkovacího oprávnění musí být zobrazeny údaje o ceně, časové a 

prostorové platnosti a historie změn parametrů parkovacího oprávnění. 

 Evidence volných hodin parkovacího oprávnění. 

 Využívání volných hodin parkovací oprávnění, tj. zadání RZ a časového intervalu. 

 Platby za parkovací oprávnění platebním kanálem „Platební karta OSU“ a bankovním 

převodem.  

 Dotování Předplatného účtu platebním kanálem „platební karta OSU“ a bankovním převodem.  

 Výpis zůstatku a historie transakcí předplatného účtu 

http://www.parkovanivbrne.cz/


 
 

    Strana 19 z 41 

 

 Správa uživatelského účtu. Uživatel musí mít možnost spravovat údaje: uživatelské jméno, 

heslo, jméno příjmení, email. 

 

Virtuální parkovací hodiny (VPH) 

Aplikace pro zahajování a ukončování parkovacích relací provozovanou na zařízeních s běžnými 

operačními systémy pro chytré mobilní telefony (Android, iOS, Windows Phone). VPH musí uživateli 

v administrační části umožnit registrovat nejméně 3 RZ, nejméně 3 platební prostředky a emailovou 

adresu pro zasílání VPL a zpráv z SOBD. Minimálně musí být možno používat k úhradám parkovného 

platební karty VISA a Mastercard a předplatný účet. 

 

2. Webové stránky poskytující informace o parkovacím systému na území města Brna. 

(www.parkovanivbrne.cz) 

 

Webové stránky budou poskytovat informace o koncepci parkování ve městě Brně, poskytovat 

informovat o pravidlech parkování pro jednotlivé druhy uživatelů (rezident, abonent, návštěvník), dále 

informace jak postupovat v jednotlivých případech (např. vyřízení rezidentní karty), bude zobrazovat 

v mapě jednotlivé parkovací zóny a další parkovací lokality jako např. P+R nebo krátkodobé parkování. 

Bude se jednat o marketingový a informační portál, který bude obsahovat přímý přístup na portál OPS.  

http://www.parkovanivbrne.cz/
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Obr. 2 a 3 Náhled budoucí podoby stránky www.parkovanivbrne.cz  

 

 
 

 

http://www.parkovanivbrne.cz/


 
 

    Strana 21 z 41 

 

 

 

3. Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu 

vozidel do centra města  

 

V rámci projektu bude realizován „Kamerový dohled v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně včetně 

sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno. 

V projektu je řešeno vyvedení optických kabelů z páteřní trasy optického kabelu 144 vláken Brněnské 

komunikace a.s. – Náměstí Svobody a připojení k vytipovaným jednotlivým kamerovým bodům: 

1. Ústavní soud ČR, Joštova č.8 

2. Zámečnická č. 2, nám. Svobody č.19  

3. Hotel International, Husova č.16 

4. Tesla (býv. DPMB), Benešova č.22 

5. Tiger s.r.o,, Masarykova č.19 

6. Moravské zemské muzeum, Zelný trh č.8 

7. Policie ČR, Běhounská č.2 

Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.  
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3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE 

UVAŽOVANÝCH OPATŘENÍ 
 

1. Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy  

 

Území statutárního města Brna je územím s vysokou mírou dopravní zátěže s výrazným převisem 

potřeby parkovacích míst nad jejich nabídkou (zejména v centrální části města). Město Brno má proto 

v úmyslu vymezit oblasti placeného stání (OPS), ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem regulace dopravy, snížení dopravní zátěže a 

zajištění přiměřené míry parkovacích potřeb rezidentů a návštěvníků. Současně má systém OPS 

představovat moderní a uživatelsky pohodlný systém regulace parkování, který zároveň zajišťuje 

vysokou míru účinnosti kontroly výběru ceny (tzv. parkovného) a souladu užívání OPS s právní a místní 

úpravou provozu na pozemních komunikacích. 

Zavedením systému městského parkování v oblastech placeného stání dojde ke zvýšení 

pravděpodobnosti zaparkování oproti současnému stavu v souvislosti s úbytkem vozidel vlastníků 

nesplňujících podmínky rezidenta resp. abonenta. 

Za účelem realizace a provozu OPS je nezbytné vytvořit a zajistit provoz systému organizace a 

bezpečnosti dopravy včetně archivace všech dat, sdílení dat spolupracujícími a navazujícími systémy a 

registry. Realizace projektu bude jedním z dílčích kroků k realizaci a efektivnímu fungování OPS. 

Ve městě Brně dosud není zaveden systém správy dat a centrální řízení jednotlivých dílčích systémů 

organizace a bezpečnosti dopravy, které jsou zařazeny v investičním záměru města Brna „Rozvoj 

dopravní telematiky v letech 2015-2020“ a budou v tomto období realizovány. Mezi takové dílčí 

systémy budou patřit např. systém regulace parkování v historickém jádru města Brna, navádění na 

vybraná parkoviště, systémy měření rychlosti atd.  K centrální správě těchto systémů a oboustranné 

výměně dat bude sloužit Systém organizace a bezpečnosti dopravy. 

 

2. Webové stránky poskytující informace o parkovacím systému na území města Brna 

(www.parkovanivbrne.cz) 

 

V souvislosti s plánem vymezit oblasti placeného stání na území města Brna dosud není vytvořen zdroj 

informací o koncepci parkování ve městě Brně a pravidlech parkování pro jednotlivé druhy uživatelů. 

 

http://www.parkovanivbrne.cz/
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3. Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu 

vozidel do centra města 

 

Historické jádro města Brna patří k dopravně nejexponovanější části města. Komplikovaná dopravní 

situace se v něm řeší dopravně organizačními a regulačními opatřeními s cílem zabezpečit jeho 

nezbytnou dopravní obsluhu. Z tohoto důvodu Statutární město Brno – odbor dopravy Magistrátu 

města Brna stanovuje opatření, která jsou uvedena v dokumentu „Režim organizace dopravy v 

centrální oblasti historického jádra města Brna“. 

Historické jádro je rozděleno na pěší zóny a zóny s dopravním omezením. Statická doprava na tomto 

území je řešena vyznačením parkovacích míst a jejich začleněním buď do režimu parkování s 

parkovacími automaty, parkoviště se závorovým systémem nebo jako vyhrazená parkovací místa. 

V současné době je však problémem nízká míra respektování dopravně-regulačních opatření. 

Pro dodržování nastavených podmínek organizace dopravy v centrální oblasti města a historickém 

centru města Brna je nezbytné posílit kontrolní a regulační činnost. Podle Strategie parkování ve městě 

Brně je pro efektivní realizaci všech opatření v řešení parkování na území města Brna nutné nabídnout 

obyvatelům centrální části města možnost rezidentního parkování a řešit regulaci vjezdu ostatních 

vozidel do historického centra města a pěší zóny. 

V rámci stávajícího automatického zádržného systému (výsuvné sloupky) chránícího centrální část 

města před vjezdem neoprávněných vozidel není prováděna dostatečně funkční kontrola na trvale 

přístupných vjezdech do této oblasti města (např. ul. Masarykova). 

V souvislosti s realizací plánovaného systému regulace parkování v oblasti historického jádra města 

Brna (v oblasti s omezením vjezdu a pěší zóně) dojde v rámci projektu k instalaci kamerových bodů v 7 

vybraných lokalitách. Kamerový dohled bude sloužit jako doplnění a posílení plánovaného systému 

regulace parkování v historickém jádru města Brna, bude obsahovat také sběr dopravních dat o 

intenzitě dopravy a pro účely sčítání dopravy a poskytování informací veřejnosti prostřednictvím 

Dopravního informačního centra Brna www.doprava-brno.cz. 

Systém umožní (ve spolupráci s SOBD) automaticky řešit přestupky spáchané neoprávněným vjezdem 

do pěší zóny. Softwarové nadstavby umožní na základě obrazu z kamer provádět např. automatickou 

detekci registračních značek vozidel. 

Kamerový dohled bude součástí většího integrovaného celku, který nese označení Městský kamerový 

systém. Vybudovaný kamerový systém bude v rámci městského kamerového systému dále poskytovat 

možnost dohledu Městské policii Brno nebo Dopravnímu podniku města Brna a.s. 

http://www.doprava-brno.cz/
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4. Principy zřizování oblasti placeného stání ve městě Brně 

 

Cílem Strategie parkování města Brna bylo stanovení pravidel, resp. metodiky pro rozvoj 

integrovaného parkovacího systému ve městě Brně a to jak jeho společných částí, tak dílčích částí 

řešení problematiky jednotlivých městských částí. 

Návrh oblastí placeného stání 

Základním cílem zřizování oblastí placeného stání (OPS) je získání nástroje, který umožní provádět 

pružnou regulaci dopravy v klidu v závislosti na objektivní potřebě dopravní obsluhy a možnostech 

území OPS. Hlavní očekávané přínosy jsou: 

 vytvoření jednotného systému regulace dopravy v klidu na území města Brna 

 uvolnění parkovacích kapacit na místních komunikacích ve prospěch trvale bydlících 

(rezidentů) 

 řešení abonentního parkování 

 omezení rozsahu parkování části návštěvníků a jejich dislokace do vhodných oblastí 

 využívání parkovacích kapacit v různých denních cyklech (vysoká obrátkovost parkujících 

vozidel) 

 zkvalitnění životního prostředí 

Při realizaci OPS bude postupováno tak, že jednotlivé OPS nebo několik k sobě přimknutých OPS tvoří 

dopravně logické celky s minimální možností přesouvání parkujících vozidel mezi oblastí s regulovaným 

parkováním a oblastí bez regulace parkování. 

V centru města a v oblastech s hustou zástavbou zpravidla se zavedením OPS hrozí zhoršení situace ve 

zbývající části, kde nebude regulace parkování zavedena. Při zavedení regulovaného parkování OPS k 

přesunu parkujících vozidel ven z oblasti a tím zhoršení situace v přilehlých ulicích, kde nebude regulace 

statické dopravy realizována.  

V městských částech, které fungují z hlediska statické dopravy jako samostatný celek, se dá očekávat 

minimální vliv na statickou dopravu v okolních městských částech bez regulovaného parkování. 

Návrh parkovacích zón vychází v principu z 3 typů zón: zóna návštěvnického stání, zóna rezidentního 

stání a smíšené zóny, lze je mezi sebou modifikovat tak, aby byly co nejvhodněji použité pro konkrétní 

lokalitu. 

Zóna návštěvnického stání je v principu přístupná v provozní době pro všechny uživatele za podmínky 

zaplacení parkovného. V době mimo provozní dobu je návštěvnická zóna přístupná pro všechny 

uživatele bez nutnosti zaplacení parkovného.  

V zónách rezidentního a abonentního stání je umožněno parkovat vozidla pouze majitelům 

parkovacích karet. V těchto zónách je ve vyznačené době umožněn vjezd zásobovacím vozidlům. 
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Zóny smíšeného parkování umožňují rezervaci parkovacích stání pro rezidenty, a zároveň umožňují 

jejich využití v době, kdy rezidenti nejsou přítomni. Smíšená zóna na rozdíl od návštěvnické zóny 

zachovává možnost parkování či odstavování vozidel rezidentů a nabízí tyto místa i pro návštěvníky 

oblasti. 

 

   

Obr. 4 Příklad fungování parkování v oblastech placeného stání 
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5. Soulad projektu se strategickými záměry a koncepčními dokumenty 

 

Projekt je součástí investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ 

Systémová opatření v investičním záměru navazují na dosud vybudovaná (a budovaná) opatření v 

oblasti dopravní telematiky a jsou konkretizována podle potřeb statutárního města Brna pro období 

let 2015 až 2020. Investiční záměr je zpracován souhrnně pro celou šestiletou investici, s rozlišením na 

aplikované subsystémy a jejich hlavní prvky, kterými jsou:  

I.       Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD,  

II.a   Kamerový dohled,  

II.b   Dohledový subsystém pro úsekové měření rychlosti,   

III.a  Navádění na vybraná parkoviště a parkovací domy,  

III.b  Systém regulace parkování 

III.c  Sledování obsazenosti parkovacích míst pod parkovacími automaty,  

IV.a  Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ, 

IV.b Rozšíření funkcí Centrálního technického dispečinku,    

IV.c  Dopravní informační centrum Brno,  

IV.d  Měřicí body na cyklostezkách,  

V.      Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy, 

VI. Informační, naváděcí a regulační subsystém. 

 

Na předkládaný projekt budou v dalších letech navazovat další projekty ve zbývajících oblastech 

investičního záměru. 

Na úrovni národních strategických dokumentů je projekt v souladu s Akčním plánem rozvoje 

inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) (z roku 2015), 

kde naplňuje následující strategické cíle v oblasti ITS: 

 Strategický cíl č. 2: Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových 

časových ztrát v dopravním provozu 

 Strategický cíl č. 3: Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu 

 

Projekt je v souladu s prioritou č. 5 Doprava a technická infrastruktura „Strategie pro Brno“, a to 

konkrétně se strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města, s opatřením 5.1.1 

Zajištění komfortní MHD, IDS, aktivita „Zajištění efektivní organizace dopravy (telematika)“. Dále v 

souladu s opatřením 5.1.2 Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování. 

Podle Strategie parkování ve městě Brně, Etapa II. – Návrhová část, je pro dodržování nastavených 

podmínek organizace dopravy v centrální oblasti a historickém centru města Brna nezbytná kontrolní 

a represivní činnost. V rámci SWOT analýzy na základě analytické části je jednou z příležitostí také 
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„Možnost vytvoření jednotné parkovací politiky města se spoluúčastí soukromých vlastníků a investorů 

v oblasti parkovacích kapacit“. 

Projekt je v souladu s dokumentem „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně" (z roku 

2007) v následujících opatřeních: 

 Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: Televizní dohled 

 Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah 

 plánované realizace: PARKOVACÍ SYSTÉMY 

 Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: KOMUNIKACE, 

TRASY PRO PŘENOSY DAT) 

 

Projekt je dále v souladu se Strategií rozvoje městského kamerového systému (koncepční dokument). 

Dokument upravuje zásady rozvoje a schvalovací proces při realizaci kamerových systémů města Brna. 

 

Podle koncepčního dokumentu města Brna „Strategie rozvoje městského kamerového systému“ se 

tento systém skládá ze základních kamerových systémů (subsystémů): 

 Městský kamerový dohlížecí systém, provozovaný Městskou policií Brno (MKDS), 

 Dopravní kamerový systém“ spol. Brněnské komunikace a.s., provozovaný spol. Brněnské 

komunikace a.s. pro město Brno a ŘSD ČR, 

 Dopravní kamerový subsystém spol. Dopravního podniku města Brna a.s, 

 Dopravní kamerový subsystém spol. KORDIS JMK, a.s. 

 

Koncepce pro „Městský kamerový systém“ má za úkol: 

 postupné sjednocení dílčích městských kamerových systémů na otevřené technologické 

platformě SW platformy Genetec – Omnicast, 

 minimalizovat další městskou výstavbu kamerových bodů v Brně za předpokladu dosažení 

maximálních možnosti sdílení obrazů z kamerových systémů jednotlivými dotčenými 

městskými organizacemi, jednotkami IZS JMK a ŘSD ČR, 

 vytvořeni podpory dalšího rozvoje základních dílčích městských kamerových systémů 

(subsystémů) MKS, vytvářených a provozovaných městem Brnem a městským společnostmi, 

 maximální možné využití funkcí moderních digitálních kamerových systémů v oblasti snímání, 

přenosů dat, archivace, správy a dalšího poskytování archivovaných dat zákonným způsobem 

 

Městský kamerový systém je dále prostředkem pro tvorbu potřebných funkčních vazeb v oblasti 

kamerových systémů s dalšími pracovišti: 

 Integrovaného záchranného systému JMK (HZS, PČR, ZZS) 

 koordinátora hromadné dopravy na území JMK, spol. KORDIS JMK 

 provozovatele dopravních staveb ve vlastnictví ČR na území města Brna, spol. Ředitelství silnic 

a dálnic ČR 
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6. Zkušenosti žadatele s realizací projektů v oblasti dopravní telematiky 

 

V Brně postupně pokračuje realizace jednotlivých subsystémů dopravní telematiky na základě 

dostupných koncepčních dokumentů statutárního města Brna (např. Strategie rozvoje dopravní 

telematiky). V této kapitole jsou popsány jednotlivé hlavní milníky města v oblasti dopravní telematiky, 

kterých se podařilo dosáhnout v průběhu uplynulých 10 let. Z těchto milníků vyplývá i aktuální stávající 

stav infrastruktury dopravní telematiky popsaný v podkapitole následující. V zájmu města je nadále 

tuto infrastrukturu budovat či rozšiřovat. Zároveň by požadavky města měly zejména akceptovat 

systémový přístup s možností doplnění otevřených rozhraní pro budoucí rozvoj (např. OCIT, DATEX II). 

2006 – Došlo v rámci Centrální technického dispečinku k realizaci 1. etapy pracoviště dopravního 

informačního centra pro potřeby poskytování informací o stavu dopravní situace v Brně veřejnosti. 

Úkolem obsluhy tohoto pracoviště je zajištění sběru relevantních informací o stavu dopravy ve městě 

Brně, jejich vyhodnocení a poskytování veřejnosti na adrese www.doprava-brno.cz.  

 

2007 – Zastupitelstvo města Brna schválilo koncepční dokument "Strategie rozvoje dopravní 

telematiky ve městě Brně," na jehož základě v následujících letech pokračuje realizace jednotlivých 

subsystémů dopravní telematiky. 

Byla dokončena výstavba zádržných systémů v Brně. Systém zádrží vytváří na hranici vyhrazené oblasti 

pěší zóny v centru města fyzické zábrany pro vjezd vozidel do této oblasti. Systém zádrží fyzicky 

podporuje stávající omezení vjezdu vozidel vyznačené svislým dopravním značením. 

 

2011 – Bylo kapacitně rozšířeno a modernizováno pracoviště Centrálního technického dispečinku. 

Došlo k realizaci zcela nového sálu, kde byla následně instalována velkoplošná zobrazovací stěna a 

monitory dohledového kamerového systému. Koncepce řešení CTD a kapacitní rozšíření tak umožňují 

do budoucna dohled a ovládání také řady dalších dopravních technologií nově připravovaných 

statutárním městem Brnem.  

Dále došlo také k modernizaci dopravní ústředny pro řízení světelných signalizací v Brně, provozované 

taktéž na pracovišti Centrálního technického dispečinku. Dopravní ústředna je nově založena na 

komunikační platformě s využitím otevřeného komunikačního protokolu OCIT, která umožňuje 

vytvoření konkurenčního prostředí v oblasti technologií SSZ. 

 

2013 – Na území města bylo obměněno 67 kusů parkovacích automatů s bezdrátovým napojením na 

dohledovou ústřednu umístěnou v CTD. Obousměrné datové spojení je realizováno prostřednictvím 

GSM. Součástí městského parkovacího systému jsou různé technologie parkovacích automatů, 

automatických vjezdových a výjezdových závorových systémů a dalších technologií umístěných v 

různých lokalitách. 

V rámci rozvoje Městského kamerového systému byla na CTD BKOM implementována otevřená SW 

platforma Omnicast, která umožňuje jednotnou správu a sdílení všech dat z kame-rových bodů v městě 

Brně jak městskými organizacemi a složkami IZS JMK (BKOM, MP Brno, DPMB, KORDIS JMK, PČR, HZS 

http://www.doprava-brno.cz/
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JMK, ZZS JMK), tak Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které zajišťují na území města výstavbu silničních 

tunelů.  

 

2014 – V průběhu roku v rámci projektu EDITS bylo realizováno datové propojení městských organizací 

BKOM, KORDIS JMK a DPMB a zahájeno sdílení vybraných dopravních dat.  Na nově koncipovaných 

webových stránkách www.doprava-brno.cz a vytvořené mobilní aplikaci jsou k dispozici informace o 

aktuální plynulosti individuální automobilové dopravy na jednotlivých úsecích komunikací (od běžné 

rychlosti až po tvorbu kolon) na území města Brna a Jihomoravského kraje. 

 

Dále byla provedena pilotní instalace detektorů na parkovacích místech na ulici Rooseveltova. Pilotní 

instalace slouží pro vyzkoušení systému sledování obsazenosti parkovacích míst pod parkovacími 

automaty v Brně.  

Došlo k zprovoznění městského parkovacího domu „Pinki Park“ v ulici Kopečné se zakladačovým 

systémem vybavený automatickým závorovým systémem.  

 

2015 – Došlo k realizaci projektu "Dopravní telematika ve městě Brně", který byl spolufinancován 

z Regionálního operačního programu Jihovýychod. Projekt byl složen z několika ucelených oblastí: 

 Výstavba a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ) a posílení funkce preference 

průjezdu vozidel městské hromadné dopravy na vybraných křižovatkách. Bylo realizováno 6 

nových SSZ a 7 rekonstrukcí SSZ. 

 Sběr dopravních dat strategického významu potřebných pro sledování stupňů doprav-ních 

zátěží na hlavních komunikacích města a poskytování těchto informací veřejnosti. Bylo 

instalováno celkem 98 ks dopravních detektorů pracujících na princi-pu videodetekce. Data z 

dopravních detektorů budou využity pro provoz Dopravního informačního centra Brno. 

 Rozšíření komunikačních tras učených pro přenosy dat řízení dopravy a sdílení dopravních 

informací. 

 

V rámci projektu CIVITAS 2MOVE2 bylo vybudováno a v listopadu 2015 otevřeno první P&R parkoviště 

ve městě Brně v lokalitě „u Ústředního hřbitova“ mezi ulicemi Vídeňská a Heršpická.  

 

2016 – Došlo k zásadní integraci dostupných dopravních dat vč. implementace FCD v rámci 

funkcí 2. etapy DIC Brno s využitím vazeb na národní dopravní informacní centrum CR v Ostrave 

(NDIC). Současně byla vytvořena kromě webové také mobilní aplikace pro veřejnost a interní 

vrstva zpracování dopravních dat a informací dostupná odborné veřejnosti. 
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4. KONKRETIZACE DÍLČÍCH CÍLÚ PROJEKTU 
 

Dílčí cíle projektu: 

 Zkvalitnění informovanosti obyvatel a návštěvníků města Brna o dopravě v klidu, zvýšení 

efektivnosti administrativních procesů při vydávání parkovacích oprávnění. 

 Zlepšení organizace, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy prostřednictvím realizace 

systémů parkování. 

 Zkvalitnění organizace dopravy v centrální části města. Zvýšení respektování dopravně-

regulačních opatření a snížení množství nelegálně parkujících vozidel. 

 Snížení dopravního přetížení, zamezení zbytných jízd při hledání parkovacího místa, tím i 

snížení spotřeby energie a snížení emisí. 

 Zvýšení jistoty a zajištění přiměřené míry v oblasti nabídky parkovacích potřeb rezidentů a 

návštěvníků 

 Zkvalitnění organizace dopravy v centrální části města. Zvýšení respektování dopravně-

regulačních opatření a snížení množství nelegálně parkujících vozidel, zvýšení bezpečnosti 

chodců. 

 Zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím dohledového kamerového 

systému v důležitých dopravních profilech a poskytování těchto informací veřejnosti. Zlepšení 

podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému (IZS). Poskytování získaných 

obrazových informací pro dispečerské funkce řízení dopravy a pro veřejnost prostřednictvím 

Dopravního informačního centra Brno (DIC Brno). 

 

Výstupy/výsledky projektu, kterými budou naplňovány cíle projektu: 

1. Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy, jehož součástí bude HW a SW infrastruktura 

informačního systému včetně implementace do současného prostředí města Brna. 

2. Webové stránky informující o parkování v Brně. 

3. Kamerový dohled pro systém regulace parkování v rozšířené oblasti historického centra v 7 

vybraných lokalitách. 
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5. POPIS NAVRHOVANÝCH VARIANT 
 

Město Brno má v úmyslu vymezit oblasti placeného stání za účelem regulace dopravy, snížení dopravní 

zátěže a zajištění přiměřené míry parkovacích potřeb rezidentů a návštěvníků. K navrhovanému řešení 

zřízení Systému organizace a bezpečnosti dopravy existuje nulová varianta, tedy nerealizace projektu. 

Zavedení oblastí placeného stání by tedy proběhlo i bez realizace projektu za stávajících podmínek 

organizace, výdaje parkovacích oprávnění bez možností přístupu ke službám pomocí prostředků 

dálkového přístupu jako webový portál nebo aplikace pro chytré telefony.  

 

Pro projekt Kamerového dohledu v rozšířené oblasti historického centra existuje varianta bez realizace 

projektu. Bez realizace projektu bude zachována nízká míra respektování dopravně-regulačních 

opatření stanovená v Režimu organizace dopravy v centrální oblasti historického jádra města Brna. 

Druhou variantou je časový odklad realizace a volba realizace současně se Systém regulace parkování 

v historickém jádru města Brna.  
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6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU 

 

Projektový záměr byl předložen v rámci výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů 

DOPRAVNÍ TELEMATIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉMY (výzva č. 2) v rámci výzvy Operačního programu 

Doprava - Výzva 27 – SC 2.3 – ITS ve městech. Projektový záměr byl projednán v pracovní skupině 

Doprava a životní prostředí. 

Řídicí výbor ITI Brněnské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 28. 11. 2016 konstatoval, 

že projektový záměr je v souladu s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, 

opatřením A.4: Dopravní telematika a informační systémy. 

Oproti projektu předloženému ve výzvě ITI k předkládání projektových záměrů byl projekt zredukován 

o některé aktivity (Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna) z důvodu složitosti 

přípravy těchto aktivit projektu, kdy se nepodařilo zajistit všechny potřebné přílohy požadované 

v rámci výzvy Operačního programu Doprava. 

 

Přípravou a realizací investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ 

je na základě příkazní smlouvy pověřena akciová společnost v 100% vlastnictví města Brna – Brněnské 

komunikace a.s. Zajišťuje výkon hlavních činností při přípravě a realizaci: projektová příprava, zadávání 

veřejných zakázek, majetkoprávní příprava, výkon technického dozoru investora aj. 

 

1. Informační systém organizace a bezpečnosti dopravy 

Jedná se o nestavební část projektu - dodávku technologií a software. 

Je zpracována technická specifikace zadavatele a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 

 

2. Webové stránky poskytující informace o parkovacím systému na území města Brna. 

Realizace této části projektu byla zahájena a probíhá. Jedná se nestavební část projektu, předmětem 

je zpracování návrhu struktury, designu a obsahu předmětného portálu. 

 

3. Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu vozidel do 

centra města 

Je zpracována projektová dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby včetně výkazu výměr a 

položkového rozpočtu. Projekt nevyžaduje územní rozhodnutí/stavební povolení. 

Je zpracována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 

 

 

Technická připravenost projektu: 

Majetkoprávní vztahy 

Majetkoprávní vztahy nejsou v projektu řešeny, poněvadž stavba nevyžaduje územní 

rozhodnutí/stavební povolení. Dotčeny realizací projektu kamerového systému jsou pouze místní 

komunikace a jejich součásti, které jsou v majetku statutárního města Brna. 
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Připravenost projektové dokumentace 

Je zpracována projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení „Kamerový dohled v 

rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu vozidel do centra města“. Projektová 

dokumentace byla projednána s dotčenými orgány. 

 

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

Jsou zpracovány technické specifikace zadavatele, zpracována projektová dokumentace, rozpočet a 

výkaz výměr pro použití v zadávacím řízení na zhotovitele. 

 

Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy 

Projekt nevyžaduje územní rozhodnutí nebo stavební povolení a nejedná se o záměr podléhající 

posouzení EIA.  

 

Organizační připravenost: 

Organizační model přípravy projektu 

Organizační model přípravy projektu vychází z rozdělení kompetenci mezi jednotlivé členy realizačního 

týmu. 

Zpracování projektové dokumentace, její projednání s dotčenými orgány zajišťuje Odbor dopravy 

Magistrátu města Brna a společnost Brněnské komunikace a.s. 

Zpracování podkladů ke schválení projektu v kolektivních orgánech města zajišťuje Odbor 

implementace evropských fondů Magistrátu města Brna. 

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. ve spolupráci s 

Odborem implementace evropských fondů Magistrátu města Brna. 

Organizační model pro realizaci projektu 

Organizační model realizace projektu taktéž vychází z rozdělení kompetenci mezi jednotlivé členy 

realizačního týmu. 

Realizaci výběrového řízení a výkon technického dozoru investora při realizaci dodávek, stavebních 

prací a technologických činností zajišťuje Odbor investiční Magistrátu města Brna a společnost 

Brněnské komunikace a.s. (tato činnost bude vykonávána na základě stávající příkazní smlouvy se 

Statutárním městem Brnem). 

 

Finanční řízení projektu zajišťuje Odbor implementace evropských fondů a Odbor rozpočtu a 

financování Magistrátu města Brna. 

Zpracování žádosti o platbu a zpracování monitorovací zprávy zajišťuje společnost Brněnské 

komunikace a.s. ve spolupráci s Odborem implementace evropských fondů Magistrátu města Brna. 
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Organizační model pro provozní fázi projektu a provozovatel projektu 

Provozovatelem projektu je Statutární město Brno společnosti Brněnské komunikace a.s. 

 

Finanční připravenost: 

Způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování 

a spolufinancování projektu 

Za účelem financování projektů spolufinancovaných z finančních zdrojů EU či dalších nadnárodních 

zdrojů financování má Statutární město Brno zřízen Fond kofinancování evropských projektů. Pro 

realizaci projektu bylo schváleno rozpočtové opatření, ze kterého budou kryty veškeré náklady vzniklé 

v rámci projektu. Žadatel má v rámci rozpočtového opatření zajištěny dostatečné prostředky na 

předfinancování nákladů projektu.  

Zajištění financí v provozní fázi projektu 

Finanční zdroje pro provozní náklady (externí servisní služby a provozní činnosti zajišťované společností 

Brněnské komunikace a.s.) jsou vyčleněny v rozpočtu Odboru dopravy Magistrátu města Brna. 
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7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 

Popis činností a osob (kvalifikace, funkce), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového 

týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu ve fázi přípravné, realizační a provozní. 

 
Členové projektového týmu: 
 
Jméno: Daniel Šíma 
Funkce: specialista městského kamerového dohledového systému, Brněnské komunikace a.s. 
Funkce v rámci projektového týmu: technik 
 
Zapojení člena při přípravě projektu: 
Zajištění projektové dokumentace a technické specifikace pro výběr dodavatele. 
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
Účast na kontrolním dnech, konzultace s dodavateli v průběhu provádění díla. 
 
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 
Zajištění správy a případná údržba pořízeného majetku, zajištění spolupráce s externím 
dodavatelem servisních služeb. 
 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
V oblasti své působnosti zkušenosti s realizací a provozem kamerových systémů. 
 
Jméno: Ing. Ladislav Vyskočil 
Funkce: vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a.s. 
Funkce v rámci projektového týmu: technický dozor investora 
 
Zapojení člena při přípravě projektu: 
Zajištění projektové dokumentace pro zadání stavby včetně výkazu výměr. 
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
Komplexní zajištění a výkon technického dozoru, podrobná dokumentace průběhu prací, 
průběžná kontrola jakosti. 
Přebrání díla od zhotovitele po dokončení prací. 
Zajištění výkonu vlastnických práv města Brna po dokončení stavby (podklady pro vyvedení do 
majetku města). 
 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
V oblasti své působnosti zkušenosti s činnostmi souvisejících s přípravou dopravních a 
inženýrských staveb a jejich realizací. 
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Jméno: Mgr. Radek Řeřicha 
Funkce: vedoucí odboru implementace evropských fondů, Magistrát města Brna 
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer 
 
Zapojení člena při přípravě projektu: 
Zástupce subjektu žadatele v přípravné fázi projektu, koordinace přípravy nezbytných 
podkladů pro jejich schválení v kolektivních orgánech města (Rada a Zastupitelstvo 
Statutárního města Brna. 
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
Koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami 
programu. Průběžný monitoring projektu. 
 
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 
Vyhodnocování projektu v době udržitelnosti, zejména naplňování monitorovacích ukazatelů 
projektu. 
 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
Koordinace všech projektů Statutárního města Brna pro Regionální operační program 
Jihovýchod. 
 
Jméno: Mgr. Tomáš Hebký 
Funkce: specialista pro čerpání dotací EU a dopravní technologie, Brněnské komunikace a.s. 
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer 
 
Zapojení člena při přípravě projektu: 
Koordinace aktivit v přípravné fázi projektu. 
Zpracování žádosti o podporu a povinných příloh. 
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
Koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami 
programu. Zajištění publicity projektu. Zajištění nezbytných dokladů pro podpis rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Průběžný monitoring a zajištění podkladů pro závěrečné vyúčtování 
projektu. 
 
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 
Vyhodnocování projektu v době udržitelnosti, zejména naplňování monitorovacích ukazatelů 
projektu, zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. 
 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
Zkušenost s přípravou, realizací a zajištěním udržitelnosti u všech projektů Statutárního města 
Brna charakteru dopravních staveb pro Regionální operační program Jihovýchod. 
 
 
Jméno: Mgr. Vladimír Petlach 
Funkce: projektový manažer, odbor implementace evropských fondů, Magistrát města Brna 
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer, hlavní kontaktní osoba 
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Zapojení člena při přípravě projektu: 
Koordinace aktivit v přípravné fázi projektu. 
Zpracování podkladů pro projednání projektu v kolektivních orgánech města. 
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
Koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami 
programu. Průběžný monitoring projektu. 
 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
Zkušenost s přípravou, realizací a zajištěním udržitelnosti u projektů Statutárního města Brna 
v Integrovaném plánu města Brna pro Regionální operační program Jihovýchod. 
 
 
Jméno: Ing. Hana Klimešová 
Funkce: správce fondu, odbor implementace evropských fondů, Magistrát města Brna 
Funkce v rámci projektového týmu: ekonom 
 
Zapojení člena při přípravě projektu: 
V přípravné fázi projektu spolupracuje při přípravě rozpočtových opatření určených 
k financování projektu.  
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
V realizační fázi projektu bude jako správce fondu kofinancování odpovídat za zřízení 
zvláštního účtu projektu a správnost vedení účetnictví a výkazů v rámci realizace projektu. 
Společně s odborem investičním schvaluje proplácení faktur v realizační fázi projektu. Dále 
bude zodpovídat za přípravu podkladů pro konečné vyúčtování projektu. 
 
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 
Při udržitelnosti projektu bude zajišťovat podklady pro monitorovací zprávu o zajištění 
udržitelnosti projektu (např. doklad o vedení majetku v účetnictví) projektu. Dále bude 
zodpovídat za přípravu podkladů pro konečné vyúčtování projektu. 
 
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
V oblasti své působnosti zkušenost se všemi realizovanými investicemi Statutárního města 

Brna spolufinancovanými z ROP JV. 

 

Jméno: Ing. Petr Hudec, PhD. 
Funkce: referent dopravních staveb, odbor investiční, Magistrát města Brna 
Funkce v rámci projektového týmu: investiční technik 
 
Zapojení člena při realizaci projektu: 
Ve spolupráci se společností Brněnské komunikace a.s. zajištění procesu výběru dodavatele. 
Zajištění podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
Zajištění výkonu vlastnických práv města Brna po dokončení projektu (podklady pro vyvedení 
do majetku města). 
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Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
V oblasti své působnosti zkušenosti s činnostmi souvisejících s přípravou dopravních a 
inženýrských staveb a jejich realizací.  
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8. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 
 

Projekt je v souladu s následujícími horizontálními kritérii: 

• Podpora rovných příležitostí a nediskriminace 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální princip. 

Pro oblasti města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy tzv. oblast placeného stání (OPS), budou vystavovány 

parkovací oprávnění. Vedle parkovacích oprávnění pro rezidenty, abonenty a návštěvníky, bude 

Systém organizace a bezpečnosti dopravy podporovat také vydávání speciálních parkovacích 

oprávnění, mezi které budou patřit za zvýhodněných podmínek i oprávnění pro pečovatelské a sociální 

služby a Pečovatelské oprávnění 75+, ZTP3 (prokázání věku staršího 75 let nebo pobírání příspěvku na 

péči alespoň III. stupně). Podporou výdaje těchto parkovacích oprávnění tak projekt přispěje k podpoře 

rovných příležitostí a nediskriminace znevýhodněných skupin obyvatelstva. 

Projekt má také pozitivní vliv na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dojde k realizaci 

nových služeb pro uživatele v oblasti dopravy v klidu. Dojde ke zvýšení dostupnosti daných služeb pro 

obyvatele nebo návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace prostřednictvím prostředků 

dálkového přístupu elektronickou formou (např. osobní konto rezidenta nebo abonenta na portálu 

oblastí placeného stání nebo služba virtuální parkovací hodiny) bez nutnosti navštěvovat pracoviště 

pro výdej parkovacích oprávnění.  

• Podpora rovnosti mezi muži a ženami 

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu. 

• Udržitelný rozvoj 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální princip. 

Obecně lze udržitelný rozvoj chápat jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a 

environmentální oblastí.  Z tohoto hlediska projekt svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné 

ovlivnění žádné ze složek životního prostředí. V místě realizace projektu ani v jeho blízkosti se 

nenachází žádné chráněné území přírody nebo prvky soustavy NATURA 2000. Provádění 

technologických činností nepřinese výrazné zvýšení prašnosti nebo hluku. 

Projekt je zaměřen na propagaci a prosazování vytvoření jednotného sofistikovaného informačního a 

obslužného systému pro oblast dopravy v klidu ve městě. Podle Plánu udržitelné městské mobility 

města Brna je vhodná parkovací politika prostředkem k udržitelnému rozvoji městské dopravy. 

Plán udržitelné městské mobility města Brna stanovuje jako strategický cíl nezvyšovat kapacity 

komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního 

systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti). 
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Specifickým cílem je „Regulace parkovacích míst pro dlouhodobé parkování ve vybraných lokalitách, 

rezidentní stání“. V rámci strategického cíle je popsána snaha o eliminace zbytné dopravy v centrální 

části města a mimo rezidentní území. 

Politika parkování je podle Plánu mobility v prostoru města regulačním prvkem, který dokáže ovlivnit 

intenzity individuální automobilové dopravy. Odstupňování ceny za krátkodobé a dlouhodobé 

parkování vozidel podle funkce zóny může zásadním způsobem ovlivnit dělbu přepravní práce. Systémy 

Park&Ride budou smysluplné, resp. využívané jen za předpokladu, že řidič nebude mít jinou volbu nebo 

tato volba bude pro něho výhodnější (dostupnost parkovacích míst zdarma nebo s levným tarifem 

nezakládá důvod pro využití systému P+R). 
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9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ BUDOUCÍHO PROVOZU (UŽÍVÁNÍ) 

VÝSTUPŮ PROJEKTU 
 

Hlavním partnerem projektu a zároveň provozovatelem výstupů projektu je společnost Brněnské 

komunikace a.s. Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje společnost Brněnské komunikace pro 

statutární město Brno přípravu a realizaci výše popsaného investičního záměru „Rozvoj dopravní 

telematiky v letech 2015-2020“. Po dokončení realizace projektu bude společnost spolupracovat se 

statutárním městem Brnem a jeho organizačními složkami na zajištění správy a provozu projektu. 

Současně bude společnost zabezpečovat zřízení pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění v lokalitě 

Zvonařka 5 (stavební úpravy a vnitřní vybavení). Realizace pracoviště není součástí projektu. Pracoviště 

bude provozovat Magistrát města Brna, městská část Brno-střed. 

 

Provoz Systému organizace a bezpečnosti dopravy bude zajišťovat externí dodavatel. Předmětem této 

činnosti budou zejména servisní služby v oblasti infrastruktury, řešící veškeré výpadky a závady, dále 

pravidelná údržba, profylaxe a prevence systému, technická a uživatelská podpora SOBD, provoz 

helpdesku, správa finančních prostředků z vybraného parkovného. 

Aktuálnost informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek www.parkovanivbrne.cz bude 

zajišťovat společnost Brněnské komunikace a.s. 

 

Vybudovaný kamerový systém bude připojen do Městského kamerového systému, jehož centrální 

pracoviště se nachází na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. 

Společnost provozuje také datové kabelové trasy (optické kabely) jimiž jsou přenášena data z 

kamerových bodů na Centrálním technický dispečink. Vyčíslené provozní náklady zahrnují běžnou 

údržbu a pravidelné revizní prohlídky, provozní a mzdové náklady pracoviště Centrálního technického 

dispečinku, nájem, spotřeba energie. 

http://www.parkovanivbrne.cz/

