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Pravidla pro držitele průkazu osoby  
se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P  
v novém systému parkování v Brně  
a v oblasti s omezeným vjezdem



Park Lužánky

Kotlářská

Pionýrská

Traubova

Milady
Horákové

Hlavní nádraží

Náměstí Svobody

rezidentní  
+ abonentní režim
(užší centrum)

rezidentní  
+ abonentní režim
+ návštěvnický režim

Legenda:

od 1. září 2018

od 1. listopadu 2018

Koliště

Dornych

ÚzkáHybešova

Husova

Údolní

Vjezd pouze s povolením. To lze získat  
zdarma na kontaktním pracovišti.

Mapa oblastí
systému



A) Vjezd a parkování v oblasti 
s omezeným vjezdem

Oblast s omezeným vjezdem se týká nejužší části historického 
centra města Brna (vyznačená modře), je zaváděna od 1. září 2018.

•	 Vjezd do této oblasti je nutné si vyřídit a je povolen všem 
držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením (dále 
jen OZP) označený symbolem ZTP a ZTP/P bez ohledu  
na trvalý pobyt.

•	 Oprávnění pro vjezd má platnost jeden rok a je zdarma.

Pro vyřízení vjezdového oprávnění je nutné předložit:
•	 Prokázání totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

•	 Průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P.

•	 Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením 
dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Po předložení těchto dokladů Vám bude založena Osobní 
stránka uživatele, což je webový účet, kde si můžete libovolně 
měnit registrační značku vozidla, se kterým do dané oblasti 
potřebujete vjet, jelikož vjezdové oprávnění není vázáno 
na konkrétní vozidlo. Můžete tak přijet jak vlastním autem, 
tak vozidlem například svého syna/dcery. Pouze Registrační 
značku vozidla je ovšem vždy nutné zadat do systému, aby 
ho kamery mohly s Vaším vjezdovým oprávněním spárovat. 
Jezdíte-li jedním vozidlem, stačí registrační značku zadat 
jednou, pokud vozidla střídáte, je nutné do systému vždy 
změnu vložit.

Oprávnění je možné si vyřídit na pracovišti OD MMB, 
Zvonařka 5 (na pracoviště je bezbariérový přístup a náleží  
k němu parkovací stání pro osoby s průkazem OZP), infolinka:  
800 30 30 20, parkovanivbrne@brno.cz nebo pokud 
disponujete datovou schránkou či elektronickým podpisem. 
Více informací na webových stránkách www.parkovanivbrne.cz.

Pozn.: Pokud za Vás půjde oprávnění vyřídit jiná osoba je nutné, 
aby s sebou měla plnou moc (nemusí být ověřená).

1. Parkování pro osoby s průkazem ZTP

•	 Držitelé průkazu ZTP mohou v oblasti s omezeným vjezdem 
parkovat bezplatně a bez omezení doby stání (pokud 
to nepřikazuje samotné dopravní značení) na všech 
vyhrazených parkovacích stáních pro OZP označených 
příslušnou dopravní značkou pro OZP.

•	 Nemohou stát na parkovacích stáních regulovaných 
novým parkovacím režimem (tj. na místech vyhrazených  
pro abonenty a rezidenty).

Svislé značení oblastí parkovacího systému



2. Parkování pro osoby s průkazem ZTP/P

•	 Držitelé průkazu ZTP/P mohou v oblasti s omezeným 
vjezdem parkovat bezplatně a bez omezení doby stání 
(pokud to nepřikazuje samotné dopravní značení) na všech 
vyhrazených parkovacích stáních pro OZP označených 
příslušnou dopravní značkou pro OZP.

•	 Navíc mohou tyto osoby parkovat i na parkovacích stání 
regulovaných novým parkovacím režimem (tj. na místech 
vyhrazených pro abonenty a rezidenty) na maximální dobu 
3 hodin, pokud si vyřídí parkovací oprávnění.
Parkovací oprávnění pro osoby s průkazem ZTP/P

•	 Oprávnění umožňuje parkování v oblasti s regulovaným 
vjezdem i na místech s novým parkovacím režimem.

•	 Oprávnění pro parkování má platnost jeden rok a je zdarma.

•	 Při vyřízení tohoto oprávnění vzniká automaticky i povolení 
k vjezdu do oblasti s omezeným vjezdem. Fungování se 
zadáváním registrační značky je shodné jako u vjezdového 
oprávnění.

Pro vyřízení parkovacího oprávnění je nutné předložit:

•	 Prokázání totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

•	 Průkaz OZP označený symbolem ZTP/P.

•	 Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením 
dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění je možné si vyřídit na pracovišti OD MMB, 
Zvonařka 5 (na pracoviště je bezbariérový přístup a náleží  
k němu parkovací stání pro osoby s průkazem OZP), infolinka: 
800 30 30 20, parkovanivbrne@brno.cz nebo pokud 
disponujete datovou schránkou či elektronickým podpisem. 
Více informací na webových stránkách www.parkovanivbrne.cz.

Pozn.: Pokud za Vás půjde oprávnění vyřídit jiná osoba je nutné, 
aby s sebou měla plnou moc (nemusí být ověřená).

Svislé značení oblastí parkovacího systému
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B) Parkování v oblastech s novým 
parkovacím systémem v Brně pro držitele 
průkazu osoby se zdravotním postižením 
označený symbolem ZTP a ZTP/P  
(mimo oblast s omezeným vjezdem)

Oblast s novým parkovacím systémem (vyznačena červeně),  
je zaváděna od 1. září 2018 a další oblasti od 1. listopadu 2018.

•	 Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou v těchto oblastech 
parkovat bezplatně a bez omezení doby stání (pokud 
to nepřikazuje samotné dopravní značení) na všech 
vyhrazených parkovacích stáních pro OZP označených 
příslušnou dopravní značkou pro OZP.

•	 Pro parkování na těchto místech nepotřebují žádné 
speciální parkovací oprávnění, ani nemusí nikam zadávat 
registrační značku. Pouze musí být schopni doložit doklady, 
které potřebují již dnes jako průkaz osoby se zdravotním 
postižením označený symbolem ZTP a ZTP/P a parkovací 
průkaz pro osoby se zdravotním postižením dle § 67 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů.

•	 Pokud budou držitelé průkazu osoby se zdravotním 
postižením označeným symbolem ZTP a ZTP/P parkovat 
na jiných místech, která jsou již regulována parkovacím 
režimem, platí pro ně stejná pravidla jako pro jiné 
návštěvníky. Musí tedy uhradit cenu dle platného ceníku 
buď pomocí mobilní aplikace nebo v parkovacím automatu.
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Umístění stání pro OZP  
v oblasti s omezeným vjezdem  
po zavedení nového  
parkovacího systému  
od 1. 9. 2018.

Svislé značení oblastí parkovacího systému
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Nový systém  
parkování
v Brně

Kontakt: 

parkovanivbrne@brno.cz

Infolinka: 800 30 30 20

Zvonařka 5

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.

Úřední hodiny kontaktního  
pracoviště:

PO 9.00 – 17.30 h 
ÚT 7.00 – 15.00 h 
ST 9.00 – 17.30 h 
ČT 7.00 – 17.30 h 
PÁ 8.00 – 12.00 h


