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Článek 1 

Ceny za Parkovací oprávnění (vyjma obecných Parkovacích oprávnění pro 
Návštěvníky) platné pro Oblast 1-01 v městské části Brno-střed 

Ceny za Parkovací oprávnění (vyjma obecných Parkovacích oprávnění pro Návštěvníky) 
platné pro Oblast označenou v Nařízení o vymezení oblastí jako Oblast 1-01 na 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. oprávnění 
Cena za 2. a každé další 

oprávnění 

6 000 Kč 20 000 Kč 

(3) 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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Článek 2 

Ceny za Parkovací oprávnění (vyjma obecných Parkovacích oprávnění pro 
Návštěvníky) platné pro území městské části Brno-střed, vyjma Oblasti 1-01 

Ceny za Parkovací oprávnění (vyjma obecných Parkovacích oprávnění pro Návštěvníky) 
platné pro území městské části Brno-střed, vyjma Oblasti označené v Nařízení o vymezení 
oblastí jako Oblast 1-01, 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 

0 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. oprávnění 
Cena za 2. a každé další 

oprávnění 

6 000 Kč 20 000 Kč 

(3) 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 

Článek 3 

Ceny za Parkovací oprávnění pro Návštěvníky platné pro území městské části Brno-
střed 

Ceny za obecná Parkovací oprávnění pro Návštěvníky platné pro území městské části Brno-
střed (pro všechny Oblasti) se závazně stanoví takto: 

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 
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2. Cenové 
pásmo 

0 Kč za prvních 60 minut stání silničního motorového vozidla, 
 

10 Kč za dalších 60 minut stání silničního motorového vozidla, 
 

20 Kč za každou další i započatou hodinu stání silničního motorového 
vozidla 

Článek 4 

Ceny za Parkovací oprávnění platné pro území městské části Brno-sever 

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

(1) Parkovací oprávnění pro rezidenty 

Cena za 1. parkovací 
oprávnění pro rezidenta 

Cena za 2. a každé další 
parkovací oprávnění pro 

rezidenta 

0 Kč 6 000 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 12 000 Kč 

(3) 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 

 

 
 


