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S t r a  t e g i e    p a r k o v á n í    v e    m ě s t ě    B r n ě   (Část A) 
 

Etapa II. – Návrhová část – (zkrácená verze týkající se MČ Brno sever) 
 

Cílem Návrhové části SPMB je stanovení pravidel resp. metodiky pro rozvoj integrovaného parkovacího systému ve městě Brně, a to jak jeho společných částí, tak dílčích 
částí řešení problematiky jednotlivých městských částí.  Jako celek bude Návrhová část vytvářet odborný podklad pro zpracovávání následně navazujících projektových prací 
pro konkrétní návrhy na řešení problematiky statické dopravy v daném území. Navrhovaná opatření v oblasti parkování jsou navrhována výhradně na místních 
komunikacích. Parkování na silnicích I-III tř. v rámci Oblasti placeného stání (OPS) není v Návrhové části řešeno. 
Ze zjištěných dat v Analytické části SPMB v oblasti celkové potřeby parkovacích stání, které zohledňují celkový potenciál zastavěného území, vyplývá stávající značný rozsah 
disproporce s  nedostatkem parkovacích míst celkově v počtu cca 135 000 míst. Při stávajícím životním stylu obyvatel města nelze očekávat plné pokrytí potřeb statické 
dopravy zjištěné a detailně popsané v Analytické části SPMB pro dané území, MČ či ulici. 
V případě problematiky statické dopravy lze zajistit ochranu centrální oblasti města pro pěší dopravu – např. nyní již funkční stávající zádržné systémy,  vyčleněné pěší zóny, 
nastavený časový režim pro dopravní zásobování. 
 
Krátkodobý horizont do roku 2020            Vybrané zkratky: 

- připravované stavby nových HG a P+R           B+R  – Parkoviště bike and ride 
- stavebně a dopravně organizační podněty pro zajištění forem P+G, K+R a B+R       K+R   – Parkoviště kiss and ride 
- neprodlená opatření (např. rušení nelegálních stání – OD MMB a ÚMČ)       P+G   – Parkoviště park and go 
- nová parkovací stání vytvářená v rámci stavebních úprav na základě podnětů z ÚMČ      P+R – Parkoviště park and ride 
 
Dlouhodobý horizont 2020 – 2030 
- podněty ÚMČ a investorské podnikatelské počiny na realizaci veřejných parkovišť a HG 
- nové parkovací plochy a HG - v rámci přestavby ŽUB (investor stát, město), nová zástavba oblasti Jižního 
- centra, zástavba v oblasti „nové městské třídy“ ve vztahu na veřejné plochy DP, DPR, DG, sportoviště 
- a velkoplošné komerční i výrobní areály (sdílená forma pro využívání parkování) 
 
Kontroly a restrikce 
Nesporný význam má důraz na průběžné provádění kontrol dodržování platných pravidel pro parkování v OPS formou jednotně a funkčně provázaného principu dozoru 
správce - Organizátora dopravy v klidu ve spolupráci s Městskou policií - při důsledném uplatňování a vymáhání restriktivních opatření při nedodržování těchto pravidel. 

Návrhy opatření pro rozdílná hlediska řešení problematiky parkování 

Oblast 1 – Parkování v uličním prostoru (odstraňování forem nelegálních parkovacích stání) 
Oblast 2 – Hromadné parkovací kapacity 
Oblast 3 – Zpoplatnění vjezdu do historického centra města 
Oblast 4 – Oblasti placeného stání (OPS) 
Oblast 5 – Ekonomický model (financování a zpoplatnění) 
Oblast 6 – Dopravně – telematická podpora (organizace a  řízení) 
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Oblast 1 – Parkování v uličním prostoru           MČ Brno-sever 

Tabulka 4: MČ Brno-sever, Zdroj: BKOM – ÚDI 

 

Vyhodnocení návrhů opatření 

V MČ Brno- sever je možné vyřešit 14 úseků pouze stavebně s odhadovanými celkovými náklady 5 300 000 Kč 
a celkovou přeměnou 84 % nelegálních parkovacích stání na legální. 

V MČ Brno- sever je možné vyřešit 20 úseků pouze dopravním značením s odhadovanými celkovými náklady 
460 000 Kč a celkovou přeměnou 82 % nelegálních parkovacích stání na legální. 

V MČ Brno- sever je možné vyřešit 93 úseků buď stavební úpravou s odhadovanými celkovými náklady 
94 100 000 Kč a celkovou přeměnou 88 % nelegálních parkovacích stání na legální nebo dopravním 
značením, s odhadovanými celkovými náklady 3 800 000 Kč a celkovou přeměnou 85 % nelegálních 
parkovacích stání na legální. 

V MČ Brno- sever na 4 úsecích nedochází podle návrhu ke změně, řidiči se musí řídit zákonem 361/2000 Sb. 

V MČ Brno-sever je možné celkem převést až 83 % nelegálních parkovacích stání na legální. 

V MČ Brno-sever je pro 32 % úseků odhadnuta možnost navýšení celkového počtu parkovacích stání 
nad rámec 100 % přeměny nelegálních parkovacích stání na legální. 

Oblast 2 – Hromadné parkovací kapacity 
Parkoviště typu „P+R“ neboli „Park and Ride“ – „zaparkuj a jeď“ je systém záchytných parkovišť převážně umístěných v okrajových zónách města s přímou návazností na 
hlavní radiální komunikace a systém VHD. (v ÚMČ Brno sever není navržen,  nejbližší je  v MČ Královo Pole  u třídy Generála Píky – horizont 2030) 
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STRATEGIE PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ, ETAPA II. – NÁVRHOVÁ ČÁST 

PARKOVÁNÍ  V  ULIČNÍM PROSTORU – MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO SEVER (Z PŘÍLOHY Č. C – 4) 
 

V současné době na komunikacích ve městě parkuje podle analýzy nelegálně přibližně devatenáct tisíc vozidel.  
V rámci návrhové části strategie nejsou řešeny konkrétní stavební projekty ani výkresová dokumentace na změnu a doplnění dopravního značení. Součástí tabulkového 
řešení je předpokládaná možnost navýšení parkovacích stání, procentuální  vyhodnocení  legalizovaných  parkovacích stání a rámcový odhad finančních nákladů. 
Druhy nelegálního stání 
Vyhodnocení nelegálního stání je popsáno v osmi hlavních bodech v návaznosti na Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). 
Bod 1. Stání je v rozporu s §25 odst. 3 zákona 361/2000 Sb. (šířka komunikace) 
§ 25 Zastavení a stání (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 
Bod 2. Stání je v rozporu s §53 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. (stání na chodníku) 
§ 53 Chůze (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. 
Bod 3. Stání je v rozporu s §27 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. (stání podél tramvajového tělesa) 
§ 27 Zastavení a stání (2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký 
nejméně 3,5 m. 
Bod 4. Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod d) zákona 361/2000 Sb. (stání v křižovatce) 
§ 27 Zastavení a stání (1) Řidič nesmí zastavit a stát d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na 
křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. 
 

Typy a způsoby řešení a opatření pro legalizaci stání 
Např. v některých případech   snížená rychlost na 30 km/h, nebo  vytvoření obytných zón s rychlostí pohybu vozidel 20km/h. 
Možnosti pro legalizaci stání 
V rámci tabulkové části jsou použity následující možnosti pro legalizaci stání: 

Bod 1. Místní úpravou provozu, zjednosměrnění komunikace. 

Bod 2. Místní úpravou provozu, vyznačením parkování a výhyben. 

Bod 3. Místní úpravou provozu, vyznačení parkování. 

Bod 4. Stavební úprava, parkovací záliv. 

Bod 5. Stavební úprava, stání na chodníku nebo částečně na chodníku. Bod 6. Stavební úprava, obratiště. 

Bod 7. Stavební úprava, vybudování parkovacích ploch. 

Bod 8. Není vhodné/možné legalizovat parkovací stání. Řidič je povinen se řídit zákonem 361/2000 Sb. 
 

Opatření  
- pomocí dopravního značení  - levné a rychlé (zjednosměrnění komunikací, vyznačení parkování a výhyben a kombinaci těchto řešení) 
- stavebně technických (výstavba parkovacích zálivů, stání na chodníku nebo částečně na chodníku, výstavba obratišť nebo vybudování parkovacích ploch) 
-z pohledu zákona 361/2000 Sb. není možné některá místa s nelegálním parkováním přeměnit na legální vůbec 
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Výsledky a vyhodnocení pro jednotlivé městské části 
Pro jednotlivé městské části jsou řešeny pouze úseky nelegálních parkovacích stání. 
 

MČ Brno sever- tabulka 1 

 
 

NÁVRH HARMONOGRAMU 
V některých případech je řešení možné více způsoby. Pro každý úsek je nutné v rámci následné realizace rozhodnout z úrovně Odboru dopravy MMB, Policie ČR a Úřadu 
městské části o způsobu řešení nelegálního parkování. Jednodušší situace mohou být řešeny na výrobních výborech přímo. 

 
Tabulky - řešení uličního parkování - přeměna nelegálního stání na legální - pro MČ Brno sever – k.ú.  Černá Pole, Husovice, Lesná, Soběšice, Zábrdovice 

 
Druhy nelegálního stání: Způsoby řešení legalizace parkovacích stání: 
1/ Stání je v rozporu s §25 odst. 3 zákona 361/2000 Sb. (šířka komunikace) 1/ Místní úpravou provozu, zjednosměrněním komunikace 
2/ Stání je v rozporu s §53 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. (stání na chodníku) 2/ Místní úpravou provozu, vyznačením parkování a výhyben 
3/ Stání je v rozporu s §27 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. (stání podél tram. tělesa) 3/ Místní úpravou provozu, vyznačením parkování 
4/ Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod d) zákona 361/2000 Sb. (stání v křižovatce) 4/ Stavební úpravou, vybudováním parkovacího zálivu 
5/ Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod r) zákona 361/2000 Sb. (stání na vegetaci) 5/ Stavební úpravou, vybudováním stání na chodníku nebo částečně na chodníku 
6/ Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod s) zákona 361/2000 Sb. (bránění plynulosti provozu) 6/ Stavební úpravou, vybudováním obratiště 
7/ Stání je v rozporu s §27 odst. 4 zákona 361/2000 Sb. (stání na vyznačeném okruhu) 7/ Stavební úpravou, vybudováním parkovacích ploch 
8/ Stání je v rozporu s §39 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. (stání v obytné zóně mimo vyznačená parkoviště) 8/ Není vhodné/možné legalizovat parkovací stání. Řidiči se musí řídit zák. 361/2000 Sb. 
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„PSEUDO K+R“ 

 
NÁZEV LOKALITY:   Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice    

MČ:      Brno-sever 

KÚ:      Černá pole 

PLOCHA 
NA ULICI:     Černopolní 
OKOLNÍ ZÁSTAVBA OBYTNÝMI CELKY:  v řídce zastavěném území 
SOUČASNÁ AKTIVITA NA PLOŠE:  parkoviště – šikmé stání 
KATEGORIE KOMUNIKACE:   místní komunikace 
TŘÍDA KOMUNIKACE:    III. třídy 
POVRCH:     asfalt 
NÁVRH ZPŮSOBU PARKOVÁNÍ:   šikmé 
NÁVRH POČTU PARK. STÁNÍ.:   2 

PĚŠÍ      ZÁJMOVÁ MÍSTA V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ: Fakultní nemocnice – Dětská nemocnice Černopolní 

 

      
     FOTODOKUMENTACE    SOUČASNÉHO    STAVU 
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Parkovací domy rezidentní 
CHARAKTERISTIKA LOKALITY      
NÁZEV LOKALITY:     Okružní  
MČ:       Brno-sever  
KÚ:       Lesná  
PLOCHA  
SOUČASNÁ AKTIVITA NA PLOŠE:    zeleň  
KATEGORIE KOMUNIKACE:    -  
TŘÍDA KOMUNIKACE:     -  
ÚZEMNÍ PLÁN:      dopravní plocha  
POVRCH:      zeleň  
OKOLNÍ ZÁSTAVBA OBYTNÝMI CELKY:   v řídce zastavěném území  
NAPOJENÍ NA PŘÍJEZDOVÉ KOM.:    Okružní  
 
DISPROPORCE PARKOVACÍHO STÁNÍ V URBÁNU Č. 89  
DISPROPORCE REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ:   -1390  
DISPROPORCE OSTATNÍHO PARKOVÁNÍ:   35  

 
FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU PLOCHY 
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CHARAKTERISTIKA LOKALITY  
NÁZEV LOKALITY:     Heleny Malířové  
MČ:       Brno-sever  
KÚ:       Lesná  
PLOCHA  
SOUČASNÁ AKTIVITA NA PLOŠE:    zeleň  
KATEGORIE KOMUNIKACE:    -  
TŘÍDA KOMUNIKACE:     -  
ÚZEMNÍ PLÁN:      dopravní plocha  
POVRCH:      zeleň  
OKOLNÍ ZÁSTAVBA OBYTNÝMI CELKY:  v řídce zastavěném území  
NAPOJENÍ NA PŘÍJEZDOVÉ KOM.:    Heleny Malířové  
 
DISPROPORCE PARKOVACÍHO STÁNÍ V URBÁNU Č. 89  
DISPROPORCE REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ:  -1390  
DISPROPORCE OSTATNÍHO PARKOVÁNÍ:   35  
 

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU PLOCHY 
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Doporučení  MČ Brno sever 
 

Z  pohledu urbanisty ( Ing. arch. Olga Strublová ) 
 
MČ Brno sever vznikla  spojením několika katastrálních území, z nichž každé je  specifické a navzájem lze identifikovat značné odlišnosti. 

Pro posílení identity jednotlivých městských čtvrtí je důležité zkvalitnění nebo nové vymezení lokálních center. Soustřeďuje se v nich  základní občanská 

vybavenost pro danou oblast, jsou důležitým místem setkávání místních obyvatel a měla by sloužit i k odpočinku, vhodným volnočasovým aktivitám 

(sportovním a  kulturním), případně jako shromaždiště obyvatel. Všechny čtvrti městské části obsahují jedno nebo více takových center. 

 

Lokální centra MČ Brno sever 

Zábrdovice  

Vzhledem k blízkosti Zábrdovic od centra města Brna zde nelze identifikovat typické lokální centrum, typu náměstí. Tuto roli však plní páteřní ulice Cejl, která 

by měla mít charakter městské třídy, avšak trpí všemi příznaky periferie. V poslední době díky soustředění obchodních aktivit je jakýmsi střediskem 

shromažďování přístupová trasa k nákupnímu centru Interspar. Díky umístění u řeky Svitavy je zde určitý potenciál toto centrum posílit a zkvalitnit v oblasti 

volnočasových aktivit a odpočivných veřejných prostor na nábřeží. 
 

Černá Pole 

Jedná se o čtvrt, kde je několik lokálních center. Jedním z nich je městská třída Merhautova, vinoucí se po okraji k.ú. Černá Pole. Dalším LC je velkorysý 

prostor před Mendelovou univerzitou na ulici Zemědělská, další pak v odlišném prostředí sídliště na náměstí SNP. Funkci volnočasovou a relaxační plní park 

Schreberovi zahrádky. Okrajovým LC je i smyčka tramvaje č.5 na konci ulice Merhautova. 
 

Husovice 

V této původně  příměstské obci je  hlavní lokální centrum na náměstí Republiky. Dalším lokálním centrem se dá nazvat i Tomkovo náměstí, které je 

výrazným dopravním uzlem. 
 

Lesná 

Lokálním centrem Lesné je Halasovo náměstí. V poslední době vlivem překotné bytové výstavby včetně nákupního centra Billa s blízkou přestupní zastávkou 

MHD lze toto místo u obytného souboru Majdalenky   označit jako LC.  
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Soběšice 

V této bývalé vesnici je kvůli absenci kostela nevýrazné lokální centrum  u kulturního domu a s restaurace U supa.  Druhé LC je na souběhu ulic Zeiberlichova 

a Útěchovská a to  i díky situování kláštera klarisek  s kaplí, v níž se zdejších mší zúčastňují i místní obyvatelé. 

 

Pro strategii parkování z toho vyplývá následující: 

Vymezení lokálních center tzn. jejich vytvoření,  obnovení, nebo posílení jejich významu má pro život obyvatelstva neobyčejný význam. Dojde k posílení 

identity  a ztotožnění se s místem bydliště, ke zlepšení sociálních kontaktů , společenského života a tím i celkové kvality života obyvatel. Jde tedy především 

o kvalitu veřejných prostor, které v posledních desetiletích byly zanedbány a degradovány na úroveň parkoviště.  Je tedy nutné, aby stejně jako z centra 

města i z lokálních center zmizela auta  nebo se jejich provoz alespoň omezil  novou organizací prostoru (záleží na místních možnostech).  

Pro MČ Brno sever lze identifikovat tato místa: 
 

V k.ú. Lesná – Halasovo náměstí 

Z územní studie s regulačními prvky  obytný soubor Lesná – aktualizace (vypracované atelierem RAW v roce 2012) vyplývá: 
 

Návrh úpravy Halasova náměstí 

Velkým nedostatkem Lesné je i přes její velikost a počet obyvatel absence jejího centra. Halasovo náměstí je v současné době neutěšené místo s velkou 

intenzitou občanského vybavení ( SK Tesla, poliklinika, obchodní centrum) s nedostatečnými a špatně zorganizovanými plochami pro parkování.  

Navrhujeme rekonstrukci a nadstavbu stávajícího objektu polikliniky. Nadstavba by měla sloužit městskému úřadu Brno – sever. Požadavek na zasedací a 

shromažďovací sál plní nová přístavba směrem k ulici Seifertova. Těmito úpravami vznikne potřeba zvýšit kapacitu parkovacích míst, kterou řeší rozšířené 

parkoviště.  

Před poliklinikou a městským úřadem je navrženo náměstí se stromy a vodním prvkem. Vzniklo by tak přirozené společenské centrum Lesné, umožňující 

pořádat klasické městské aktivity typu – trhy, vánoční strom, koncerty, dětské dny apod.  

Třetí stranu navrženého náměstí tvoří nově navržený polyfunkční čtyřpodlažní objekt. V přízemí objektu uvažujeme umístění úřadu pošty, která je v současné 

době nevhodně situována v centru Polana. V dalších podlažích objektu mohou být například bytové jednotky pro seniory.  

Sportovní centrum Tesla trpí nedostatkem parkovacích míst. Návrh zde řeší parkovací místa odsunutím chodníku a vytvořením prostoru pro kolmá stání. 

Naproti Tesle využíváme objekt bývalého výměníku také pro parkování a to ve dvou úrovních.  

Nad obchodním domem Albert připouštíme nadstavbu jednoho podlaží a živelné parkoviště upravujeme.  

Nově vzniklé centrum napojujeme novými pěšími komunikacemi, které zajistí „severojižní“ propojení severní části Lesné. „Východo-západní“ pěší propojení 

Lesné zajistí navržená lávka přes Čertovu rokli. 
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Výstupy pro konečnou verzi Strategie parkování 
 
ÚS je aktuálním koncepčním podkladem a strategie parkování by měla z této dokumentace vycházet a neznemožnit další možnosti řešení, které budou 
směřovat k vytvoření lokálního centra na Lesné, skutečného veřejného prostranství - Halasova náměstí. 
 
 
V k.ú. Soběšice  - mezi prodejnou potravin a restaurací U supa 
Kvůli absenci kostela  v Soběšicích je toto lokální centrum  nevýrazné a malé. Vzhledem k hustému zastavění však Soběšice žádný jiný prostor, který by funkci 
lokálního centra mohl plnit, nemají. Proto by tento mikroprostor bylo vhodné dořešit jako veřejné prostranství a vyčlenit z něj z větší části automobilovou 
dopravu. Tento cíl je obtížný vzhledem k tomu, že je zde křížení hlavní ulice Zeiberlichovi (zákos)  a ulice Rozárka a  také kvůli zásobování samoobsluhy, 
případně kvůli vyprazdňování kontejnerů na odpad a parkujícím osobním automobilům. Řešení by měl nabídnout projekt. Je Však zřejmé, že z prostranství 
by mělo být vyloučeno parkování.  
 
Další čtvrti svá lokální centra buď již mají vytvořena (např náměstí Republiky v Husovicích), nebo další možnosti může nabídnout až velkorysejší rozvoj 
(potenciál - kasárna v Černých Polích, změna Tomkova náměstí po vybudování VMO), nikoli úprava stávajících veřejných prostranství formou jiné organizace 
dopravy v klidu. 
 
Závěr: 
Z uvedeného pro Strategii parkování vyplývá zmenšit řešený úsek č.93  v k.ú. Soběšice a vyloučit parkování  na návsi v Soběšicích mezi samoobsluhou a 
restaurací U Supa. (Parkování pro krátkodobé zastavení u samoobsluhy může zajistit parkoviště u sokolovny při ulici Zkratka a Síčka.) 


