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Ceny za Parkovací oprávnění platné pro území městské části Brno-střed se závazně stanoví 
takto: 

(1) Parkovací oprávnění pro Rezidenty 

Cena za 1. Parkovací 
oprávnění pro Rezidenta 

Cena za 2. Parkovací oprávnění 
pro Rezidenta 

Cena za 3. a každé další 
Parkovací oprávnění pro 

Rezidenta 

600 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 

(2) Parkovací oprávnění pro Abonenty, Vlastníky nemovité věci - právnické osoby a 
Vybrané veřejnoprávní nebo veřejně prospěšné subjekty 

Cena za 1. Parkovací 
oprávnění  

Cena za 2. a každé další 
Parkovací oprávnění  

6 000 Kč 20 000 Kč 

(3) Parkovací oprávnění pro Návštěvníky 

i. Obecné Parkovací oprávnění pro Návštěvníky 

Označení 
Cenového 
pásma 

Cena za oprávnění 

1. Cenové 
pásmo 

0 Kč za prvních 30 minut stání silničního motorového vozidla, 

 

40 Kč za každou další započatou hodinu stání silničního motorového 
vozidla 

2. Cenové 
pásmo 

0 Kč za prvních 30 minut stání silničního motorového vozidla, 

 

20 Kč za každou další započatou hodinu stání silničního motorového 
vozidla 

3. Cenové 
pásmo 

0 Kč za prvních 60 minut stání silničního motorového vozidla, 

 

10 Kč za každou další započatou hodinu stání silničního motorového 
vozidla 
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ii. Zvláštní Parkovací oprávnění pro Návštěvníky 

Typ Parkovacího oprávnění či jiného oprávnění, 
na jehož základě Parkovací oprávnění vzniká  

Cena 

Parkovací hodiny pro Rezidenty 100 Kč 

Abonentní parkovací oprávnění – přenosné 24 000 Kč 

Parkovací oprávnění pro držitele průkazu ZTP/P 0 Kč 
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Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích 
 

 
Sazba 

(uvedena na parkovacím automatu nebo na označení 
parkoviště) 

Doba  
stání 

Cena Kč za 1 (jedno) vozidlo 

automobil 
do 3,5 t 
celkové 

hmotnosti, 
přívěs 

a návěs  
do 750 kg  
celkové 

hmotnosti  

autobus 

automobil nad 3,5 t  
celkové hmotnosti, 

návěs 
 a přívěs nad 750 kg  
celkové hmotnosti 

1. 

Parkovací automaty na ulici Nádražní 
Po-Pá 07:00 – 22:00 h 
So 09:00 – 13:00 h 
 

Neděle a státem 
uznané svátky 
 

Zdarma 
 
 

  

30 min. 30,- 50,- 100,- 

60 min. 60,- 100,- 250,- 

Každá další i 
započatá hodina 

60,- 200,- 350,- 

V ostatních 
časech za 
každou hodinu 

30,- 30,- 30,- 

2. 

Parkovací automaty na ulicích Benešova, Komenského 
nám.  
Po-Pá 08:00 – 18:00 h 
So 09:00 – 13:00 h 

Neděle a státem 
uznané svátky 

Zdarma 
 

 

  

30 min. 30,- 50,- 100,- 

60 min. 60,- 100,- 250,- 

Každá další 
i započatá 
hodina 

60,- 200,- 350,- 

3. 

Ostatní parkovací automaty 
dle přílohy nařízení 4/2011 na ulicích Bratislavská, 
Dornych, Husitská, Koliště, Lidická, Mendlovo nám., 
Mezírka, tř. Kpt. Jaroše, Žerotínovo nám.   
Po-Pá 08:00 – 18:00 h 
So 09:00 – 13:00 h 
 
 
 

Neděle a státem 
uznané svátky 

Zdarma  
 
 
 

 
 
 
 

30 min. 15,- 50,- 100,- 

60 min. 30,- 100,- 250,- 

každá  
další i započatá 
hodina 

40,- 200,- 350,- 
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4. 

Příležitostná (rekreační, sportovní 
kulturní a podobné akce) na parkovištích 
ulic Bauerova, Hlinky, Křížkovského, Poříčí, Veletržní 
v rozsahu smlouvy o nájmu parkovišť uzavřené mezi 
SMB a Veletrhy Brno, a. s. 

4 hodiny 30,- 50,- 80,- 

8 hodin 60,- 70,- 150,- 

každá další 
i započatá 
hodina 

20,- 50,- 100,- 

5. 

akce Veletrhy Brno, a. s., na parkovištích 
ulic Bauerova, Hlinky, Křížkovského, Poříčí, Veletržní 
v rozsahu smlouvy o nájmu parkovišť uzavřené mezi 
SMB a Veletrhy Brno, a. s. 
 

 
Akce 
rozsahu do 3 
dnů/ cena za den 

100,- 80,- 80,- 

Akce rozsahu 
nad 3 dny /cena 
za den 

120,-  250,- 250,- 

6. 

záchytná parkoviště pro Veletrhy Brno, a. s., na ulicích 
Heršpická, Kníničská, Libušina třída, Petra Křivky, 
Žabovřeská, Nad Pisárkami.  
 

8 hodin 70,- 40,- 50,- 

každá další 
i započatá 
hodina 

20,- 20,- 20,- 

7. 
Parkoviště na ulici Veveří v úseku (plocha) 
Zahradníkova-Hrnčířská 
Po-Pá 08:00- 16:30 h 

Do prvních 30 
minut, 
sobota, neděle, 
státem uznané 
svátky 

zdarma   

  Do 60 minut 10,-   

  

Druhá 
i započatá 
hodina a třetí 
i započatá 
hodina 

20,-   

  
Každá další 
i započatá 
hodina 

30,-   
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8. 
Parkoviště systému P&R Brno-Štýřice, 
Lokalita „Pod ústředním hřbitovem“ 
Po-Ne 00:00 – 24:00 h 

Prvních 24 
hodin po vjezdu 
vozidla 

 
Zdarma   

  

Po 24 hodinách 
od vjezdu 
vozidla do 48 
hodin od vjezdu 
vozidla 

20,- 

  

  

Každých dalších 
i započatých 24 
hodin  od vjezdu 
vozidla  
(max. však 72 
hodin od vjezdu 
vozidla) 
 

100,-   

 Ztráta parkovacího lístku  500,-   

 Odtah zaparkovaného vozidla 

Celkem po sobě 
jdoucích 96 
hodin od vjezdu 
vozidla 

Aktuální 
schválená 

cena 
nucených 

odtahů   

  

9. 
 
parkovací automaty Londýnské náměstí 
 

00:00-23:00 20,-   

 
Služebním vozidlům Policie ČR a Městské policie Brno viditelně označeným podle zvláštního právního předpisu 
je umožněno při plnění pracovních úkolů bezplatné stání na místních komunikacích, nebo jejich úsecích, které lze užít 
ke stání vozidel jen po zaplacení ceny, jež jsou obsaženy v příloze č. 1 Nařízení č. 4/2011, kterým se vymezují místní 
komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidla jen po zaplacení ceny. 
 

 


