
REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ



• Brno obsluhuje velké spádové území

Počet dojíždějících za prací je cca 70 tis.

• Brno je univerzitní město s 13 vysokými školami

Počet dojíždějících studentů je cca 45 tis.

• Brno je městem služeb a turistiky

Počet dojíždějících za službami je cca 35 tis.

• Třetina využívá pro dojíždění automobil

• V současnosti je ve městě cca 138 tis. legální parkovacích stání

• Minimálně 100 tis. parkovacích stání chybí

• Budování stále nových parkovacích míst v souvislé zástavbě není možné
Zdroj: Studie Centra pro regionální rozvoj MU, Strategie parkování ve městě Brně

PROČ BRNO POTŘEBUJE ŘEŠIT PARKOVÁNÍ



PROČ BRNO POTŘEBUJE REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ

Rezidentní parkování:
• Nezakazuje vjezd ani pohyb po městě

• Je motivací pro využívání P+R parkovišť na okraji města dojíždějícími

• Je motivací pro občany Brna vykonávat vozidlem pouze potřebné cesty a 

na krátké vzdálenosti využívat MHD nebo jiný druh dopravy

• Reguluje dlouhodobé stání vozidel, a tím zvyšuje obrátkovost na

potřebných místech, je tedy větší pravděpodobnost, že lidé zaparkují

• Snižuje dopravní zatížení komunikací (emise, nehodovost, komfortnější

pěší a cyklistická dopravy atd.)

• Hlavní je ochrana rezidentů v okolí jejich bydliště



ZKUŠENOSTI Z PRAHY

Zóna placeného stání
Průměrná denní 
obsazenost – před 
zavedením (2011)

Průměrná denní 
obsazenost – po 
zavedení (2017)

Úbytek 
parkujících 
vozidel

Praha 5 104 % 76 % ‐2 522

Praha 6 92 % 66 % ‐5 331

Praha 8 103 % 60 % ‐4 688

Celkem ZPS 99 % 67 % ‐12 541

Zdroj: TSK Praha

Pozn. Čísla nad 100 % zahrnují i nelegálně zaparkovaná vozidla



KDO JE KDO

REZIDENT

• fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem

nemovitosti (zákon č. 13/1997, §23)

ABONENT

• právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem

podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo

provozovnu (zákon č. 13/1997, §23)

NÁVŠTĚVNÍK

• osoba, které není v dané oblasti ani rezidentem ani abonentem

• může se jednat jak o obyvatele jiného města, tak i obyvatele Brna v jiné

oblasti



CÍLOVÝ STAV ‐ VIZE

HISTORICKÉ CENTRUM

• Speciální regulace všech

ŠIRŠÍ CENTRUM

• Regulace BĚHEM CELÉHO DNE 

(rezidenti, abonenti, návštěvníci)
BRNO

• Regulace POUZE V NOCI 

(rezidenti, abonenti, návštěvníci)

LOKÁLNÍ NUTNOST REGULACE

• Regulace BĚHEM CELÉHO DNE 

(rezidenti, abonenti, návštěvníci)



ZKUŠENOSTI Z JINÝCH MĚST

3,2 km2

1,3 km2

1,8 km2

3,3 km2

BRNO PRAHA



ZKUŠENOSTI Z JINÝCH MĚST

VÍDEŇ

3,2 km2

1,1 km2

3,0 km2

KOŠICE 0,12 km2

0,36 km2



KDY A KDE MOHU PARKOVAT

• Na většině ulic v Brně probíhá přirozená obměna vozidel

• Večer a v noci zde parkují především trvale bydlící obyvatelé, ve dne

návštěvníci dané oblasti (zaměstnanci atd.)

• Na takových místech stačí regulace parkování pouze v noci kvůli rezidentům

• Na zatížených ulicích, kde je požadována obrátkovost (častá výměna

parkujících vozidel) například u úřadů, obchodů je nutné regulovat parkování

přes celý den

PARKOVACÍ REŽIMY



PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM MPP MĚSTA BRNĚ

PROREZIDENTNÍ REŽIM

PRONÁVŠTĚVNICKO‐

ABONENTNÍ REŽIM

!!!POUZE NÁVŠTĚVNÍCI REZIDENTŮ A 

ABONENTŮ BEZ PARKOVACÍCH AUTOMATŮ!!!



PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ BRNĚ

!!!ZATÍM NENÍ SCHVÁLENO NA VŠECH 

ULICÍCH (OBLASTI 1‐02 – 1‐14)!!!



PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ BRNĚ

POTŘEBA REGULACE

PODPORA REZIDENTŮ



ZÁKLADNÍ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ

• DLOUHODOBÉ

• Rezidentní

• Abonentní

• Musí být prokázán vztah k místu, 

vztah k vozidlu a zaplacena cena

• Možno pořídit na pracovišti 

Zvonařka nebo přes internet 

(e‐shop)

• Parkovací oprávnění má formu 

registrační značky (SPZ) – není to 

žádná parkovací kartička za oknem

• KRÁTKODOBÉ

• Návštěvnické

• Nemusí být nic prokázáno, pouze 

zaplacena cena

• Možno pořídit v parkovacím 

automatu nebo přes mobilní 

aplikaci

• Parkovací oprávnění má formu 

registrační značky (SPZ) – není to 

lísteček z parkovacího automatu za 

oknem



SPECIÁLNÍ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ

ŘEŠENO POUZE POKUD JE V OBLASTI REGULACE PŘES DEN

• Abonentní oprávnění – přenosné

• Není nutné navázat na konkrétní registrační značku

• Slouží pro návštěvníky lékaře, právníka atd.

• Zásobování

• Speditér

• Obchodník

• Pečovatelské služby a sociální služby

• Pečovatelské parkovací oprávnění 75+, ZTP3

• Parkovací hodiny pro rezidenta

• Slouží pro návštěvy rezidenta (babička, řemeslník), zvýhodněná cena



KDE MOHU PARKOVAT
• Město je rozděleno na funkční oblasti

(bez ohledu na městské části)

• Rezident a Abonent mohou parkovat 

nejen ve svojí oblasti, ale rovněž v 

okolních oblastech se stejnými 

výhodami 

• Díky „přelévající“ se oblasti se zde 

nevyskytuje nevýhod pro osoby žijící na 

okraji oblasti

• V ostatní oblastech jsou návštěvníci  

(v místech bez regulace není podstatné)



DĚKUJEME ZA POZORNOST



PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ BRNĚ



ZKUŠENOSTI Z JINÝCH MĚST

0,5 km2

0,5 km2

MNICHOV FREIBURG

0,25 km2

0,15 km2



ZKUŠENOSTI Z JINÝCH MĚST

0,8 km2

KRAKOV

BRUSEL

1,1 km2

2,5 km2



PŘÍKLADY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Cesta do zaměstnání

A B

TADY BYDLÍM

TADY PRACUJI



PŘÍKLADY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Cesta na poštu nebo do obchodu

TADY JEDU NA POŠTU

TADY BYDLÍM

30 minut 

ZDARMA



PŘÍKLADY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Přijede mi návštěva (babička, řemeslník)

TADY BYDLÍM



PŘÍKLADY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Cesta k lékaři

TADY MÁM LÉKAŘE


