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Informace pro veřejné instituce
v oblasti s omezeným vjezdem
Od 1. září bude ve městě Brně zaveden nový systém
parkování a regulace vjezdu do nejužšího centra.
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Vlastníte parkovací stání
například ve vnitrobloku
nebo máte garáže
• Pokud máte vlastní parkovací místa v dané oblasti, bude Vám
stačit vyřídit si pouze vjezdové oprávnění, jelikož parkovat
budete již na vlastních stáních. Vjezdové oprávnění získáte
zdarma, návod najdete níže.
• Jelikož je parkovací místo Vaše, je pouze na Vašem
rozhodnutí, kdo si na toto místo zaparkuje. Nemusíte tedy
prokazovat žádný právní vztah k vozidlu. Může Vám na něm
parkovat jakákoliv návštěva, pouze ji musíte zaregistrovat
do systému. Tímto si registrační značku vozidla spárujeme
s Vaším parkovacím stáním a víme, že tato osoba může
do oblasti vjet.
• Ideální je zařídit si vjezdové oprávnění pro všechna vozidla,
ke kterým může Vaše organizace prokázat právní vztah.
Tato vozidla pak mohou na Vašich stáních parkovat, aniž
byste museli podnikat další kroky. V jednom okamžiku
ovšem může v oblasti s omezeným vjezdem parkovat jen
tolik vozidel, kolik parkovacích míst vlastníte. Pokud však
očekáváte, že za Vámi bude jezdit návštěva nebo nemáte
k vozidlu, které používáte, právní vztah (například ředitel
organizace jezdí soukromým vozidlem), je vždy nutné
danou registrační značku, která zrovna vjede do oblasti
a bude na daném místě parkovat, zaregistrovat do systému
pomocí osobních stránek uživatele (webový portál).
Celkový počet zaregistrovaných vozidel nesmí přesáhnout
počet parkovacích míst, která vlastníte.

Platíte si vyhrazená parkovací stání
• Rozhodnutím Rady města Brna bude od září platnost
vyhrazených parkovacích stání omezena na dobu
od 7 ráno do 19 večer. Mimo tuto dobu podléhají místa
regulaci parkovacího režimu.
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Nový systém
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• Pokud plánujete na těchto místech stát pouze v době
od 7 do 19 hodin, stačí Vám pořídit si vjezdové oprávnění.
Pokud Však chcete na místě zůstat například i po 19 hodině,
je nutné pořídit si i parkovací oprávnění (toto oprávnění Vám
poté platí i na všechna ostatní místa podléhající pravidlům
parkovacího režimu).
• Jelikož je vyhrazené parkovací místo Vaše, je pouze na Vašem
rozhodnutí, kdo si na toto místo zaparkuje. Nemusíte tedy
prokazovat žádný právní vztah k vozidlu, může Vám na něm
v časech jeho platnosti parkovat jakákoliv návštěva, pouze ji
musíte zaregistrovat do systému, abychom mohli registrační
značku vozidla spárovat s Vaším vyhrazeným parkovacím
stáním, abychom věděli, že tato osoba může do oblasti vjet.
• Ideální je zařídit si vjezdové oprávnění pro všechna vozidla,
ke kterým může Vaše organizace prokázat právní vztah. Tato
vozidla pak mohou na Vašem vyhrazeném stání parkovat,
aniž byste museli něco řešit. Pokud Však očekáváte, že za
Vámi bude jezdit návštěva, nebo nemáte k vozidlu, které
používáte, právní vztah (například ředitel organizace jezdí
soukromým vozidlem), je vždy nutné danou registrační
značku, která zrovna vjede do oblasti a bude na daném
místě parkovat, zaregistrovat do systému pomocí osobních
stránek uživatele (webový portál). Celkový počet vozidel
nesmí přesáhnout počet parkovacích míst, která vlastníte.
Chcete parkovat na ulici na místech podléhajících
pravidlům parkovacího režimu
• Pokud chcete parkovat na ulici pod parkovacím režimem,
poté co skončí platnost VPS v 19 hodin, je nutné zřídit si
parkovací oprávnění pro oblast 1-01, s ním Vám automaticky
vzniká i povolení k vjezdu do oblasti s regulovaným
vjezdem, pokud v této oblasti máte sídlo nebo provozovnu.

ZÁSOBOVÁNÍ A SLUŽBY, JEŽ VYUŽÍVÁTE
• Pokud k Vám jede zásobování, provozovatel nějakých
služeb, které využíváte, mohou si na základě dlouhodobé
smlouvy s Vámi zajistiti vjezdové oprávnění do užšího
centra. Více informací na: www.parkovanivbrne.cz
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JAK ZAČÍT
Ideální pro Vás jako pro instituci je zaslat pomocí Vaší datové
schránky formulář s žádostí o založení osobních stránek
uživatele. Prosím nezapomeňte do formuláře uvést osobu
oprávněnou jednat za žadatele spolu s jejím bydlištěm
a datem narození. Pokud chcete, ať má k Vašim osobním
stránkám právo více osob, můžete zaslat tyto údaje včetně
emailových adres. Po obdržení Vaší žádosti Vám založíme
webový účet a všechny další úkony jako žádost o nové
oprávnění, prodloužení stávajícího nebo změnu registrační
značky, můžete už nadále provádět pomocí tohoto účtu.
Pokud máte raději osobní jednání, můžete přijít na kontaktní
pracoviště Odboru dopravy na Zvonařku 5.
ID datové schránky: a7kbrrn

VJEZDOVÉ OPRÁVNĚNÍ
• Platnost je jeden rok (pokud není doba vlastnictví
parkovacího stání omezena).
• Vjezdové oprávnění je zdarma.
Co musíte doložit pro získání VJEZDOVÉHO OPRÁVNĚNÍ
1. Majitelé vyhrazených parkovacích stání (VPS)
a. Občanský průkaz nebo cestovní doklad
b. Plná moc, že jste oprávněný za instituci jednat
(nemusí být úředně ověřená)
c. Smlouva nebo jiný doklad o vlastnictví VPS v oblasti
s omezeným vjezdem
2. Majitelé parkovací stání (garáž, vnitroblok)
a. Občanský průkaz nebo cestovní doklad
b. Plná moc, že jste oprávněný za instituci jednat
(nemusí být úředně ověřená)
c. Smlouva nebo jiný doklad o vlastnictví parkovacího stání
v oblasti s omezeným vjezdem (vlastnická nebo nájemní
smlouva na garáž atd.) nebo pokud se jedná o pozemek
(vnitroblok) výpis z katastru nemovitostí jasným určením
vlastníka pozemku
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Pokud se na Vašich parkovacích stáních střídají vozidla, ke
kterým můžete jako organizace prokázat právní vztah (jsou to
vozidla ve Vašem majetku), doporučujeme, abyste jim vyřídili
vjezd automaticky. Odpadne Vám administrativa se střídáním
vozidel (přepisováním registračních značek) v systému. Pokud
těmto vozidlům vyřídíte pouze vjezdové oprávnění, budou
moci parkovat pouze na Vašich parkovacích místech.
Pro získání vjezdového oprávnění u vozidel, ke kterým
máte právní vztah musíte doložit:
1. Existenci instituce
• zřizovací listinou, zakládací listinou nebo jiným dokladem
2. Vztah k oblasti s omezeným vjezdem
• v ýpisem z veřejného rejstříku pro osoby zapsané
ve veřejném rejstříku nebo jiným dokladem, že žadatel má
adresu stálého výkon v dané oblasti
3. Právní vztah k vozidlu
• kopie/scan technických průkazů nebo jinak doložené
vlastnictví vozidla (leasingová smlouva, smlouva
o dlouhodobém pronájmu aj.) Pro vozidla na leasing
a na dlouhodobý pronájem je nutné doplnit ještě čestné
prohlášení, že je vozidlo užíváno k výkonu činnosti instituce.

PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ
• Platnost je jeden rok.
• Cena za první vozidlo pro instituci je 6 000 Kč, za druhé
a každé další je cena 20 000 Kč.
• Zakoupení parkovacího oprávnění pro instituci Vám dává
možnost zaparkovat v abonentním režimu (zelený pruh
na dopravní značce) nejen v oblasti 1-01 (jejíž součástí
je oblast s omezeným vjezdem, ale i ve všech okolních
oblastech, kde bude zaveden nový systém parkování).
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Co musíte doložit pro získání PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ
Pro získání parkovacího oprávnění, pokud máte sídlo v oblasti
s omezeným vjezdem, musíte doložit:
1. Existenci instituce
• zřizovací listinou, zakládací listinou nebo jiným dokladem
2. Vztah k oblasti s omezeným vjezdem
• výpisem z veřejného rejstříku pro osoby zapsané
ve veřejném rejstříku nebo jiným dokladem, že žadatel
má adresu stálého výkonu v dané oblasti
3. Právní vztah k vozidlu
• kopie/scan technických průkazů nebo jinak doložené
vlastnictví vozidla (leasingová smlouva, smlouva
o dlouhodobém pronájmu aj.) Pro vozidla na leasing
a na dlouhodobý pronájem je nutné doplnit ještě čestné
prohlášení, že je vozidlo užíváno k výkonu činnosti
instituce.
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Nový systém
parkování
v Brně
Kontaktní pracoviště
Od 30. července funguje nové kontaktní
pracoviště na adrese Zvonařka 5, kde lze
vyřídit parkovací oprávnění i osobní stránku
uživatele pro online přístup do nového systému
parkování.

Zvonařka 5

Úřední hodiny kontaktního
pracoviště:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9.00 – 17.30 h
7.00 –15.00 h
9.00 – 17.30 h
7.00 – 17.30 h
8.00 –12.00 h

Kontakt:
parkovanivbrne@brno.cz
Infolinka: 800 30 30 20
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