
Novinky v provozu veřejných parkovišť na Brumlovce

Vážení členové klubu,
dovolte nám, abychom Vás jménem provozovatele seznámili se změnami účinnými od 1. července 2019 
na veřejných parkovištích, které můžete za zvýhodněných podmínek během své návštěvy v klubu využívat. 
Jedná se o venkovní veřejné parkoviště za budovou BRUMLOVKA, podzemní veřejné parkoviště v budově 
BRUMLOVKA a nově též podzemní veřejné parkoviště v budově DELTA. 
Součástí těchto změn je přechod na parkovací systém s rozpoznáváním registrační značky vozu (neplatí pro 
podzemní veřejné parkoviště v budově DELTA), zavedení závor na veřejném parkovišti a sjednocení provozní 
doby a ceníku na všech výše uvedených parkovištích. 
Od tohoto data již nebudete při příjezdu na parkoviště využívat své členské karty, ale budete postupovat 
následovně:

1) Příjezd

a) Veřejné parkoviště za budovou BRUMLOVKA
Při vjezdu na parkoviště se načítá Vaše RZ a AUTOMATICKY se zvedá závora. Nyní můžete zaparkovat na veřej-
ném parkovišti, případně postupovat dále do podzemního veřejného parkoviště v budově BRUMLOVKA. 
Pokud by Vaše RZ, nebyla rozpoznána a závora se automaticky nezvedla, tak zmáčkněte tlačítko na vjezdovém 
stojanu a odeberte parkovací lístek, čímž se Vám závora zvedne. 

b) Podzemní veřejné parkoviště v budově BRUMLOVKA
Při příjezdu k vjezdovému stojanu do podzemního parkoviště se Vám opět AUTOMATICKY zvedne závora. 
V případě nerozpoznání RZ, přiložte svůj parkovací lístek, který jste získali při vjezdu na veřejné parkoviště, kde 
také nebyla Vaše RZ rozpoznána.
 
c) Podzemní veřejné parkoviště v budově DELTA
Při příjezdu k vjezdovému stojanu do podzemního parkoviště si po zmáčknutí tlačítka na vjezdovém stojanu 
odeberte parkovací lístek, a tím se Vám zvedne závora. V této budově není systém načítající RZ.

2) Platba a výjezd

a) Byla načtena registrační značka Vašeho vozu
Při PŘÍCHODU do klubu nadiktujete recepci svou registrační značku vozu, na kterou Vám bude při odchodu 
nahráno zvýhodnění dle délky pobytu v klubu a typu členství. V případě, že budete parkoviště navštěvovat 
se stejným vozem, systém bude Vaši RZ již znát a pracovník recepce si ji s Vámi pouze potvrdí. 

b) Nebyla načtena registrační značka Vašeho vozu = máte u sebe parkovací lístek
Při PŘÍCHODU do klubu předáte pracovníkovi recepce parkovací lístek, na který Vám bude po odchodu nahrá-
no zvýhodnění dle délky pobytu v klubu a typu členství.

Jestliže v klubu či areálu strávíte delší čas, než na který poskytujeme zvýhodnění, je třeba zbývající částku 
za parkovné doplatit v platebních automatech. Ty jsou umístěny u zadního vchodu do budovy BRUMLOVKA, 
u výjezdu z venkovního veřejného parkoviště, v prvním podzemním podlaží budovy BRUMLOVKA naproti vý-
tahu a v prvním podzemním podlaží budovy DELTA. Zde už pak stačí zadat pouze Vaši RZ či přiložit parkovací 
lístek a doplatit příslušnou částku. 



3) Nárok na zvýhodnění

Nárok na načtení zvýhodnění podmiňuje odpovídající délka návštěvy klubu.

Zvýhodnění zůstává stejné, je závislé na typu členství a délce strávené v klubu (stříbrná karta až 2 hodiny, zlatá 
a partnerská karta až 3 hodiny, diamantová karta až 4 hodiny) a je vázáno na osobní auto. 

Cena parkovného a provozní doba platná od 1. července 2019:
Pondělí–pátek 7:00–19:00 hod. 50 Kč/hod.
Ostatní doba, svátky 10 Kč/hod.

V případě otázek a nejasností, se obraťte přímo na obsluhu parkoviště, která Vám vše ukáže a vysvětlí.

Děkujeme.
Tým Balance Clubu Brumlovka

          



Change of the parking system in the public parkings in Brumlovka

Dear Club members,
On behalf of the operator we would like to inform you about the changes in the parking system. The changes 
will be applied from  July 1,  2019 in public parkings where you can park during your club visit with discount. 
The parkings with the changes are Za Brumlovkou public parking, underground parking in Brumlovka building 
and also the underground parking in Delta building. 
Probably the main change is the transition into the system  with the car registration numbers reading (not for 
Delta building), having gates in the public parking and the unifi cation of the hourly rates in all of the parkings 
mentioned above. 
From that day you will not use your Member card anymore when entering the parking but you will go according 
the scheme below:

1) Entry

a) Za Brumlovkou public parking
The camera reads the car registration number at the entrance and the gate opens automatically. Now you can 
park your car on the public parking or you can go on to the underground parking in Brumlovka building. in 
case the camera can not read your car registration number and the gate does not open automatically, push the 
button on the stand, take your parking ticket and the gate opens.      

b) Underground parking in BRUMLOVKA building
When you come to the entrance stand of the underground parking the gate opens  automatically again. In case 
the camera can not read your car registration number put your parking ticket that you got at the public parking 
entrance gate (where your car registration number was not read too) to the scanner. 

c) Underground parking in DELTA building 
When you go to the entrance stand of the underground parking, push the button on the entrance stand,  take 
your parking ticket and the gate opens. In this building there is not the car registration number reading system.

2) Payment and exit

a) Your car registration number was read
When you come to the club tell the reception staff your car registration number and when you leave you will 
get the discount for your parking (depending on time you spend in the club and your Membership type). In 
case you drive the same car the system remembers your car registration number and the reception staff just 
confi rm it with you.      

b) Your car registration number was not read = you have your parking ticket
When you come to the club give your parking ticket to the reception staff. You will get your parking discount 
when you leave the club (depending on the time you spend in the club and your Membership type).

If you spend in the club or in the area more time than your parking discount is, you have to pay the rest of the 
parking fee through the parking payment machines. These machines are at the back entrance of the Brumlovka 
building, at the exit of the public parking, on the fi rst underground fl oor of Brumlovka building opposite of the 
elevator and on the fi rst underground fl oor of Delta building. There you type your car registration number or 
put your parking ticket to the scanner and pay the rest of your parking fee. 



3) Your right for a discount   

Your right for a parking discount depends on the time you spend in the club. The discount stays the same and 
depends on your membership type and the length of your visit (Silver card holders up to 2 hours, Gold, Partner 
card holders up to 3 hours and the Diamond card holders up to 4 hours. 

The discount is connected to one car per visit.   

Hourly rates from July 1, 2019
Mon – Fri 7.00 – 19.00 CZK 50/ hour
Others, holidays  CZK 10/ hour

If you have any questions do not hesitate to ask the parking operators who will show and explain everything 
to you.  

Thank you 
Balance Club Brumlovka Team

          


