
ČD Parking Brno 

Adresa: Benešova ulice, Brno, PSČ 602 00 (v lokalitě staré autobusové nádraží)  

GPS: Loc: 49°11'34.659"N, 16°36'52.120"E 

Provozovatel: Brno new station development a.s. 

 

Cena 

 12 hodin – 99 Kč 

 

Služby 

 10 parkovacích míst rezervovaných pro zákazníky ČD  

 parkoviště v blízkosti odbavovací haly stanice Brno hl.n. 

 non-stop provoz na nehlídaném parkovišti 

 

Postup použití 

1. Nabídka je dostupná v rámci e-shop ČD a je určena zákazníkům ČD, kteří cestují ze stanice Brno hl.n. 
Předprodej je realizován pouze do vyčerpání kapacity kontingentu 10 parkovacích míst. 

2. V e-shop ČD si zvolíte nákup jízdního dokladu s výchozí stanicí Brno hl.n. Bude vám nabídnuta možnost 
zakoupení rezervace jednoho parkovacího místa pro osobní vozidlo na parkovišti Brno. Zakoupení rezervace 
parkovacího místa se potvrdí zatržením příslušné nabídky. 

3. Zadáte SPZ (RZ) vozidla. Parkovné začíná okamžikem vjezdu a platí 12 hodin. Po potvrzení výběru a provedení 
platby obdržíte dvoudílný parkovací voucher formátu A4. 

4. Při vjezdu na parkoviště si odeberete parkovací lístek z výdejového automatu u vjezdové závory. 

5. Zaparkujete na označeném místě (cca 150 m vpravo od vjezdu, směrem k budově nádraží). Horní část voucheru 
umístíte za přední sklo vozidla. 

6. Spodní část voucheru společně s vjezdovým lístkem odevzdáte obsluze parkoviště při odjezdu. Pokud bude 
zjištěno překročení rezervované doby 12 hodin, nejprve doplatíte rozdíl (za sazbu dle ceníku provozovatele 
parkoviště). Obsluha parkoviště následně umožní výjezd. 

7. Na parkovišti jste povinni dodržovat provozní řád. S provozním řádem je možno se seznámit u obsluhy parkoviště 
nebo přímo v prostoru parkoviště na pokladním stojanu. 

8. V případě, že nebude na vyhrazeném parkovišti volné místo, zaparkujte vozidlo na jiném volném parkovacím 
místě (bez označení rezervace pro jiný subjekt, vyhrazení, např. pro handicapované osoby (pokud nemáte 
oprávnění k jeho využití), atp.). 

9. Případné nevyužití parkování z důvodů na straně cestujícího musí být uplatněno před prvním dnem platnosti 
potvrzené rezervace a to přes e-shop ČD. 

 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.6145877&y=49.1929424&z=20&base=ophoto&ut=%C4%8CD%20Parking%20Brno&uc=9mNdkxTsfD&ud=49%C2%B011'34.659%22N%2C%2016%C2%B036'52.120%22E

