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Máme více než 40 aktivních 
projektů v 25 městech v EU

• EU: Pardubice, Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, Chania, Vratislav, Sisak...

• SK: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, 
Prievidza, Banská Štiavnica, Liptovský 
Mikuláš, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa, 
Partizánske, Modra, Nove Zámky, 
Humenné...

Reference



Monitoring obsazenosti parkovacích míst



Monitoring ZTP a BUS míst pro Vratislav

▪188 monitorovaných 
parkovacích míst pro ZTP 
a turistické autobusy

▪Navigace na místa přes 
aplikaci

▪Kontrola parkování

▪Reporting a statistiky



Monitorování obsazenosti a identifikace vozidel v 
Pardubicích 

▪4 200 monitorovaných 
parkovacích míst

▪ Identifikace vozidla pomocí 
elektronického 
identifikátoru a 
rozpoznávání RZ

▪Největší projekt svého 
druhu v EU

▪Realizace: 03-11/2021
(v realizaci)



Monitorování parkovacích míst pro ZSE

▪Aktuálně téměř 200 
parkovacích míst

▪Zlepšení disciplíny při 
neoprávněném parkování 
na místech určených pro 
nabíjení elektromobilů



Monitoring míst pro elektromobily

EV charger backend 
system

ParkDots backend 
system

Informace o obsazenosti

nabíjení

Informace o nabíjení

1) Nenabíjí + volné = OK

2) Nabíjí + obsazeno = OK

3) Nenabíjí + obsazeno = porušení pravidel

ParkDots Enforcement



Platba parkovného



▪Platby v 20 městech v SR a ČR

▪ČR Statutátní město Pardubice

▪Všechny zóny v Pardubicích

▪Více než 4000 park. míst

Platby parkovného



Implementace off-street
plateb s využitím mobilní 
aplikace ParkDots v největším
nákupním centru v Bratislavě
s 2040 parkovacími místy. 
Integrace s parkovacím 
systémem od SkiData

Eurovea Galleria



Parkovací oprávnění



Stará Ľubovňa

▪ Platba parkovného

▪ Parkovací karty pro rezidenty

▪ V provozu od 02/2020

▪ Platba parkovného

▪ Parkovací karty pro rezidenty

▪ V provozu od 05/2021

▪ Spuštění k 1.9.2021
▪ Parkovací karty
▪ Využití státních registrů
▪ Automatické schvalování 

žádostí
▪ Podpora cca. 35 obslužních 

míst

Nové Zámky Bratislava



Kontrola parkování



▪Realizace kontroly na více než  16 
000 park. místech

▪1 skenovací auto

▪25 mobilních zařízení
s Enforcement aplikací

Komplexní kontrolní systém pro Petržalku



Těšíme se na
spolupráci!

www.parkdots.com
hello@parkdots.com


