
Brněnské aktuality 

AKTUALIZOVÁNO 16. 3., 17.20 

!!! Mateřské školy a dětské skupiny (veřejné i soukromé) budou od 17. března zavřené. Pro děti 

zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, zdravotnického personálu a městské policie by 

měla od 18. 3. fungovat Waldorfská ZŠ a MŠ, Plovdivská 8, tento návrh města bude nyní schvalovat 

kraj. Zároveň bude OŠMT zajišťovat pro tyto děti domácí hlídání, které mohou využít i zaměstnanci 

DPMB nebo sociálních služeb. Více zde. 

Cestování MHD bude od 17. 3. možné pouze se zakrytými ústy a nosem. Lidé mohou použít roušky, 

šátky nebo doma vyrobené alternativy, které plní tuto funkci. Obyvatelům doporučujeme toto 

opatření dodržovat kdekoli ve veřejném prostoru, nejen v MHD. 

Od 18. 3. přechází Dopravní podnik města Brna na prázdninový provoz autobusů a trolejbusů, 

tramvajová doprava zůstane zachována v běžném režimu. 

Magistrát města Brna upravuje úřední hodiny. Úředními dny budou pondělí a středa 8.00–11.00 

hod. Pouze v tyto dny bude přístupná také podatelna a pokladna na Malinovského nám. 3. V jiné dny 

bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě. Více v sekci Magistrát 

města Brna nebo na www.brno.cz/kontakty/. 

MMB zřizuje linku pro seniory: 800 140 800. Ve spolupráci s Červeným křížem a studenty 

Masarykovy univerzity zajistíme pomoc s nákupem základních potravin, hygienických potřeb 

atd. Linka je k dispozici v pracovních dnech od 7:30 do 15:00. Více zde.  

Obyvatelé by měli přednostně využívat individuální dopravu, aby eliminovali kontakt s cizími lidmi 

v hromadné dopravě. Proto také vláda dočasně zrušila platnost tzv. modrých parkovacích zón 

ve městech a obcích. To znamená, že od 16. 3. 2020 není nutné mít parkovací oprávnění v modrých 

zónách (rezidentní parkování), parkování není regulováno. Na placených parkovištích města je 

parkování zdarma (závory jsou otevřené). Parkovací domy provozované BKOM nebo soukromými 

společnostmi jsou nadále zpoplatněné. 

!!! Toto opatření nemá vliv na režim vjezdů do centra. 

Prosíme občany, aby při využití MHD používali ochranné pomůcky, a to i provizorní typu šátek přes 

ústa. 

 Kraj zřídil informační linku, která má ulevit přetížené lince Krajské hygienické stanice: 800 

129 921.  

 Správa hřbitovů města Brna uzavřela od 16. 3. kanceláře na Ústředním hřbitově. Hřbitovy 

jsou otevřené, ale Správa hřbitovů velice prosí o ohleduplnost a žádá, aby lidé hřbitovy 

navštěvovali pouze v nejnutnějších případech, tj. při pohřbech. 

 Brněnské komunikace zrušily hodiny stanovené pro styk s veřejností. Rozhodnutí je účinné 

od 12. března 2020 až do odvolání. Veškerá podání je možné činit na podatelně v přízemí 

společnosti v pondělí a ve středu od 8.00 do 10.00 hod. Veřejnost může kontaktovat 

zaměstnance společnosti Brněnské komunikace a.s. také prostřednictvím emailu 

či telefonicky. 

 Brněnské vodárny a kanalizace do odvolání přerušily provoz zákaznických center. Zákazníci 

mohou společnost nadále kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/brnenske-materske-skoly-se-zavrou-zajistena-bude-pece-o-deti-zamestnancu-izs/
https://www.brno.cz/koronavirus/magistrat-mesta-brna/
https://www.brno.cz/koronavirus/magistrat-mesta-brna/
https://www.brno.cz/kontakty/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/zacala-fungovat-linka-pomoci-seniorum-jeji-pracovnici-pomohou-s-obstaranim-nakupu/


 Brněnští strážníci až na zcela nezbytné případy uzavírají všechny své objekty veřejnosti 

a žádají o rozvážný přístup občanů. Na služebny se lidé mohou dostavit v situacích, které 

představují ohrožení života, zdraví nebo majetku. V dalších neodkladných případech to bude 

možné po telefonické domluvě, a to výhradně zavoláním na číslo konkrétní služebny. 

Kontakty jsou uvedeny na www.mpb.cz/sluzebny . „Připomínáme, že tísňová linka 

156 slouží pro případy nouze. Žádáme všechny, aby ji nepřetěžovali všeobecnými dotazy, pro 

které byla zřízena celostátní bezplatná informační linka 1212. V opačném případě se 

nemusejí dovolat lidé s vážnými potížemi,“ nabádá Luboš Oprchal, ředitel Městské policie 

Brno. 

 Od pondělí 16. března je uzavřena jednotka projednávání přestupků městské policie 

v Křenové ulici. Výzvy k podání vysvětlení nebo lístky s upozorněním umístěné za předními 

skly vozidel bude možné vyřídit po ukončení nouzového stavu. Strážníci pro větší komfort 

veřejnosti automaticky prodlužují lhůtu pro vyřízení na 3 týdny od zrušení mimořádných 

opatření. Tento stav bude trvat po celou dobu mimořádných opatření. 

 

http://www.mpb.cz/sluzebny

