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Systém organizace a bezpečnosti dopravy (SOBD)

• Systém regulace parkování v historickém jádru města 
Brna 

• Organizace parkování (parkování rezidentů, 
návštěvnické parkování, parkoviště P+R, parkovací 
domy, závorové systémy) 

• Měření rychlosti 
• Kontrola jízdy na červenou 
• Vážení vozidel 
• Parkovací systémy s platebními terminály 



Oblasti placeného stání (OPS)



Návrh OPS v roce 2020

www.parkovanivbrne.cz



Monitorovací vozidlo



Řídící data

1. Podkladová data z projektu či geodetického zaměření
• Pozice parkovacích úseků
• Pozice svislého dopravního značení
• Hranice oblastí rezidentního parkování

2. Řídící data monitoringu
• Monitorovací triggery
• Vazby
• Trasy + průjezdní body trasy 
• Uliční síť 
• Identifikátory vozidel a jejich řidičů

3. Data vznikající při provozu
• Tracky – odjeté jízdy
• Trackpointy – záznamy o pozici vozidla
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Aplikace Doprava



Výkres projektové dokumentace



Úseky rezidentního parkování v aplikaci Doprava (nástavba Brno-Zóny)
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Význam polygonů ve vrstvách  Brno-Zóny

• 251 / Úseky ZPS     úseky rezidentního parkování

• 252 / ZTP – RZ     invalidní parkování na RZ

• 253 / ZTP – SDR     invalidní parkování

• 254 / Zákazy     vjezdy, plochy zeleně, překážky

• 255 / Zvláštní skupiny     speciální plochy

• 256 / Zásobování     zásobování s oprávněním

• 260 / PA     parkovací automaty

• 261 / VPS     vyhrazená parkovací stání (lékaři, restaurace, 
obchody ad.)

• 262 / VPS Smlouvy     vyhrazená parkovací stání (instituce státní správy –
soudy, policie ad.)

• 263 / K+R     obrátkové parkování

• 264 / Návštěvy     obrátkové parkování s časovým omezením a 
oprávněním

• 265 / Moto     parkování pro motocykly

• 270 / Výluky     výluky z režimu rezidentního parkování (bloková 
čištění, uzavírky, zábory apod.)



Atributy polygonu vrstvy VPS
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Úseky rezidentního parkování s dopravním značením



Atributy dopravního značení



Mobilní aplikace – Foto dokumentace



Nastavení triggeru

řídící data monitoringu



Nastavení vazby

řídící data monitoringu



Trasy a průjezdní body
řídící data monitoringu



Tabulka databáze průjezdních bodů
řídící data monitoringu



Tabulka tras monitorovacího vozidla
řídící data monitoringu



Atributy uliční sítě
řídící data monitoringu



Přehled odjetých jízd
data vznikajících při provozu



Atributy trackpointu
data vznikajících při provozu
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Děkuji za pozornost
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