
 

Placení parkovného prostřednictvím SMS 

zprávy 
 

 

Na vybraných parkovištích v Havlíčkově Brodě řidiči mohou využít novou službu v placení parkovného. Pokud u sebe 

nemají drobné mince, mohou poplatek za stání auta zaplatit odesláním SMS zprávy. Úhrada parkovného se 

prokazuje odpovědní SMS zprávou obsahující unikátní kód. Kontrola úhrady parkovného strážníkem Městské policie 

je prováděna pomocí on-line přístupu do systému SMS platby. 

 

Od 1.10.2009 byla zavedena nová služba, možnost zaplacení parkovného na vybraných parkovištích pomocí krátké 

textové SMS zprávy. 

Tato možnost se týká placených parkovišť: 

 Havlíčkovo náměstí 

 Smetanovo náměstí 

 Kalinovo náměstí 

 Trčkova ulice 

 dolní parkoviště u zimního stadionu 

 parkoviště Jihlavská 

 parkoviště Bělohradská 

 ulice Štáflova, Boženy Němcové, Na Valech 

 parkoviště Na Ostrově 

Popis služby – úhrada parkovného prostřednictvím SMS zpráv 

Objednání parkování: 

        Každý vlastník mobilního telefonu může využít tuto službu, pokud má aktivovanou službu PREMIUM SMS. 

Pokud jí aktivovanou nemá, musí kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktivovat. 

Pokud zákazník v poslední době změnil operátora, nemusí být zcela automaticky služba aktivována. Cizinci 

mohou tuto službu využívat pouze při zakoupení SIM karty místních operátorů. 

 

Parkovné se objednává pomocí SMS zprávy, ve které se uvádějí nutné údaje, zejména kód zóny,  RZ parkujícího     
vozidla, doba parkování. Vlastní text objednací SMS zprávy začíná textem (klíčové slovo) určující lokalitu 
parkování. Tuto SMS je poté nutno zaslat na jednotné číslo pro všechny operátory v ČR a to 902 06.  

 
Správný tvar SMS zprávy:       

HVB_01_RZ vozidla_doba stání                např. HVB 01 1J23456 120 
 Znak  „_“  znamená alespoň 1 mezeru 

 „HVB“ je klíčové slovo SMS parkingu v Havlíčkově Brodě 

 „01“ je kód zóny daného místa parkování 

 „1J23456“ je RZ parkujícího vozidla 

 „120“ je požadovaná doba parkování v minutách 
 
V případě, že je požadováno zaslání upozornění na konec předplacené doby parkování, je nutné vložit na 
konec  SMS symbol „U“        např. HVB  01 1J23456 120 U 
 
 



Úhrada parkování: 

Na základě požadované doby parkování systém vypočítá celkovou cenu parkování (dle ceníku parkovného). 
Z takto získané ceny systém určí počet SMS, pomocí kterých bude provedena úhrada celkové ceny (max. 3 
SMS). Na základě zaslané SMS zprávy (objednávky parkování) parkující může obdržet tyto druhy SMS zprávy: 

 Úhrada pouze 1 SMS (při parkování do 60 min.)  
Parkovací lístek kód, xx Kč, Zóna: zz, RZ: rz, Platnost od dd.mm.yy HH: MM do dd.mm.yy HH:MM. 
 
Např. „Parkovací lístek yB2CEqAel, 40 Kč vc DPH, Zona: 01 Havlíckovo nam., RZ: 2A0 1234, Platnost 
23.9.19 12:01 – 23.9.19 13:01“ 
 

 Úhrada více SMS (při parkování dvou a více hodin) 
Parkovací lístek kód, xx Kč, Zóna: zz, RZ: rz, Platnost od dd.mm.yy HH:MM do dd.mm.yy HH:MM. 
Zaplaceno xx Kč (doba nn min.) 
 

 Při chybném zadání SMS  
Parkovací lístek nebyl objednán. Chybný formát zprávy. 

 Odpovědní SMS je nutné uchovat pro případnou kontrolu. Pokud řidič neprokáže na dobu stání na parkovišti 
zaplacení parkovného, vystavuje se pokutě až do výše 2.500 Kč. 

 

Prodloužení doby parkování: 

Kdykoliv před koncem doby parkování, lze parkování prodloužit. Prodloužení se provádí pomocí stejné SMS 
zprávy jako vlastní objednání. Odpovědi jsou totožné. 
 

Cena odeslané SMS: 

Zákazník zaplatí odeslanou SMS dle tarifů svého operátora jako běžnou SMS. Zpětná SMS (parkovací lístek), 
která je zákazníkovi následně doručena, je zpoplatněna dle tarifů v ceníku parkovného města Havlíčkův Brod. 
 

Zpracování údajů: 

Zasláním SMS zprávy s platbou parkování uživatel souhlasí se zpracováním údajů RZ a telefonního čísla pro 
potřeby platby parkovného. 
 

Technický servis: 

GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, Praha 1, IČ: 05 642 361, DIČ: CZ05642361 
 

Hlášení poruch:    

               Městská policie - 569 497 161 

 

Informace o parkovném v Havlíčkově Brodě: 

www.muhb.cz 

Doklad o zaplacení parkovného: 

Daňový doklad za poskytnuté parkování prostřednictvím SMS zprávy je možné vystavit on-line přes 
internetový portál na adrese http://smsparking.muhb.cz nebo na http://www.parkovacilistek.cz/havlickuv-
brod/cityDefB/  
 
 
 

http://www.muhb.cz/
http://smsparking.muhb.cz/
http://www.parkovacilistek.cz/havlickuv-brod/cityDefB/
http://www.parkovacilistek.cz/havlickuv-brod/cityDefB/


Ceník parkovného jednotlivých parkovišť, kde lze parkovné hradit prostřednictvím  SMS zprávy 

Zóna 01 – Havlíčkovo náměstí 

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera01mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.           So   8–12 hod. 

Sazba:                        30 minut 20 Kč, každých 60 minut 40 Kč 

Možnosti parkování v minutách: 30,60,120,180,240,300 

  
    

Zóna 02 – Smetanovo náměstí 

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera02mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     7 -17 hod.            

Sazba:                        60 minut 20 Kč   

Možnosti parkování v minutách: 60,120,180,240,300,360 

 

 

Zóna 03 – Kalinovo nábřeží 
  

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera03mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Sazba:                        120 minut 15 Kč   

Možnosti parkování v minutách: 120,240,360,480,600 

 

Zóna 04 – Trčkova ulice 
  

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera04mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Sazba:                        60 minut 20 Kč   

Možnosti parkování v minutách: 60,120,180,240,300,360 

 

Zóna 05 – dolní parkoviště u plaveckého bazénu, parkování osobních 

vozidel 
Tvar SMS zprávy:       HVBmezera05mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Ne     7-18 hod.            

Sazba:                        první  ½ hodina 13 Kč, každá další započatá  ½hodina 16 Kč 

Možnosti parkování v minutách: 30,60,90,120,150,180 

  
    

 Doba parkování [min] Cena VPL v Kč 
  

30 13   

60 29   

90 45   

120 61   

150 77   

180 93   

  
  

  

 



Zóna 06 – parkoviště Jihlavská 

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera06mezeraRZ vozidla 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Sazba:                         po celou provozní dobu 20 Kč ( 10 hodin)              

Parkovací lístek je vždy platný do konce provozní doby kalendářního dne, ve kterém byl 

objednán. 

  
    

Zóna 07 – parkoviště Bělohradská 

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera07mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Možnosti parkování v minutách: 120,240,360,480,600 

Sazba:  120 minut 15 Kč 

   

Zóna 08 – ulice Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech 

Tvar SMS zprávy:      HVBmezera08mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     9-17 hod.            

Možnosti parkování v minutách: 60,120,180,240,300,360 

Sazba:                        60 minut 15Kč 

   

Zóna 09 – parkoviště Na Ostrově 

Tvar SMS zprávy:       HVBmezera09mezeraRZ vozidlamezeradoba parkování 

Provozní doba:           Po - Pá     9-17 hod.            

Možnosti parkování v minutách: 120,240,360,480 

Sazba:                       120 minut 15Kč   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 1.9.2021 


