Tisková zpráva
Nový web společnosti Brněnské komunikace a.s.
Společnost Brněnské komunikace a.s. jde vstříc moderním technologiím a uvádí do provozu novou
podobu webové prezentace. Nový web reaguje především na výraznou změnu v používání internetu přesun od klávesnice k dotykovému displeji mobilního telefonu. Naše stránky fungují na mobilu
přesně tak, jak lze od nich očekávat. Jejich základní předností je rychlá orientace a přehlednost.
Připravili jsme pohodlnou navigaci pro rychlou dostupnost klíčových témat, které občany zajímají
podle statistik návštěvnosti nejvíce.
Na našem novém webu jsou k nalezení v elektronické podobě formuláře, které jsou v komunikaci
s námi používány nejčastěji, například k vyřízení zvláštního užívání komunikace nebo vyhrazeného
parkovacího stání.
„Vypracovali jsme seznam dotazů, se kterými se na nás občané obrací. Ve většině případů se týkají
např. seřízení semaforů na křižovatkách, výtluků ve vozovce či poškozených dopravních značek,“ řekl
generální ředitel Ing. Luděk Borový. Z těchto dotazů jsme vybrali ty nejčastější a zpracovali k nim
odpovědi, které jsou rovněž na novém webu. Dalším doplněním pro komunikaci s veřejností jsou i
naše facebookové stránky, kam také mohou být směřovány podněty, dotazy a připomínky.
Nový však není pouze vzhled. Společnost nově připravila například informace o odtazích vozidel.
„Víme, že jde o nepříjemnost, která se může stát. Ať už jde o odtah při blokovém čištění, kdy si řidič
nepřeparkoval své vozidlo, nebo o odtah, kdy je vozidlo například nesprávně zaparkováno, a brání tak
provozu,“ řekl generální ředitel spol. Brněnské komunikace a.s. Ing. Luděk Borový. Aby občané
nemuseli po odtaženém vozidle dlouho a složitě pátrat a obávat se, zda jim nebylo odcizeno, mohou
ihned využít vyhledávání na novém webu, zadat registrační značku a okamžitě zjistit, zda bylo vozidlo
odtaženo a kde se právě nachází.
Nová interaktivní mapa, kterou Brněnské komunikace také nabízí na svém webu, obsahuje hned
několik druhů informací, které si občané mohou vybrat dle legendy. Ten, kdo cestuje po Brně svým
vozem, si zde může ověřit aktuální vytíženost komunikací. Uvidí, kde se např. tvoří kolony a může tak
zvolit jinou, dopravně volnější trasu. Jsou zde také zobrazena parkoviště s uvedeným počtem volných
parkovacích míst. Jde o parkoviště na ul. Benešova, Veveří, P+R u Ústředního hřbitova, parkovací
dům PINKI PARK na Kopečné ulici a parking u Janáčkova divadla. „Do tohoto systému se mohou
přihlásit další soukromé subjekty provozující parkoviště. Získaná data rádi využijeme pro zvýšení
informovanosti občanů“, doplnil Ing. Luděk Borový.
Součástí webových stánek je také nově geografický informační systém. Legenda jeho mapy Brna
nabízí výběr informací podle zájmu. Jsou zde zobrazeny veškeré silnice, místní i účelové komunikace.
Je také možné zjistit povrchy vozovek a chodníků, trasy cyklostezek, rozmístění dopravních značek
v ulicích, vyznačení vodorovného dopravního značení a kdo je správcem těchto jednotlivých objektů.
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Informace další mapy geografického informačního systému ocení občané zejména v zimním období.
Zde se pak mohou podívat, v jakém pořadí podle důležitosti a kým je udržována sjízdnost komunikací
a chodníků ve městě.
Novinkou, která je v přípravě a nově do budoucna ulehčí život všem obyvatelům Brna, bude také
mobilní aplikace o provádění blokového čištění. Ta upozorní každého, kdo se zaregistruje, na
připravované čištění uložené lokality, a pomůže tak včas předejít nemilému odtažení auta. Aplikace
bude dostupná jak pro iPhone, tak pro telefony s Androidem. O jejím spuštění bude veřejnost včas
informována.
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