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Brno hlavní nádraží informace telefon

Domů » Kontakty » Základní kontakty vytisknout poslat příteli českých drah, a.s. Nábřeží Ludvík Svoboda 1222 110 15 Praha 1 Tel.: +420 972 111 111 Datová schránka: e52cdsf IČO: 7094226 DIČ: CZ70994226 Kontakty s informacemi Kontakt podle § 7 odst. 1. 90/2012 Sb. České dráhy, a.s., se sídlem v Praze 1, Nasip L. Svoboda 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, zapsaná v
obchodním rejstříku před Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 Středa 23.12.2020., Vlasta Ambulance volala tel. tísňové číslo 112 Policie 158 Utility Četník 156 Záchranné služby 155 Hasiči 1 50 Telefonní číslo telefonního provozu Informace o telefonních číslech v ČR 1180 Informace o telefonních číslech v zahraničí 1181 Hlášení meziměstskými hovory 133 002
Informace o přečíslování stanic 141 11 Telefonní telegramy 1 33 001 Přesný čas 141 12 Poruchy tel stanice 131 29 Elektrický proud - celý region 840 111 222 Plyn - celý region 1239 Voda - Brno 543 29 2212 537 První pomoc tel. počet operačního střediska 545 1239 Water113 113113 Adult First Aid Medical Service 545 538 538 538 Dětská lékárna 542 216 511 Zubní lékárnická
služba 545 538 407 Linky pomoci a krizová centra Tel. Bezpečnostní kruh - Pomoc obětem trestné činy 541 218 122 Vídeňské kontaktní centrum – nízkoprahové zařízení pro uživatele drog – možnosti poradenství pro rodiče a blízké uživatele drog 543 249 343775 889 889919 Kontaktní a poradenské centrum pro drogovou a jiné závislost kontaktní a poradenské linky 548 526 802
Linka bezpečnosti dětí a mládeže 116 111 Linka pomoci 547 212 1333 Modrá linka - Linka pomoci pro děti a mládež 549 241 010 Národní linka prevence AIDS 800 144 444 Linka pro rakovinu 800 222 3 2322 Senior Řádek 541 248 844 Zpráva domů (dítě na útěku) 800 111 113 Senior linka 224 214 214 214 Důležité služby tel. číslo Lékaři - Pohotovostní oddělení Brno 545 113
113 Městská hygienická stanice Brno 545 321 286 Městská veterinární správa Brno 541 214 578-81 Zelený telefon města Brna 542 218 351 Lékárny 4221 2110 České telekomunikační telefonní centrum , a.s. 800 123 456 Doprava - informace tel. číslo Non-stop informace o dopravním spojení 12999 Hlavní autobusové nádraží Brno - dálkové a místní 543 217 733-5 543 212 651
543 211 211484 Hlavní autobusové nádraží Brno - mezinárodní 543 212 651 543 211 484 Veřejná doprava - Brno 5 43 174 317 Nádraží542 214 803 542 214 805 Letecká doprava - letiště 545 521 312 Zelená vlna Českého rozhlasu 1 224 242 004 Řidič asistenční telefonní číslo ABA 1240 ÚAMK 1230 Telefon: 251 431111 (297221111) operátor E-mail: infoservis@gr.cd.cz
Internet:
Teletext: TV Nova a Prima TV strana 515 Informace o železniční dopravě: 840112113, 22111122 Masaryk.nádr., Další informace o osobní dopravě: 541174721 Tiskové oddělení : 251432299, grphatisk@gr.pha.cd.cz Osobní doprava: 251432218, dopo16phasek@dop.pha.cd.cz Nákladní doprava: 251433110, dopo31phasek@dop.pha.cd.cz Pronájem a
prodej nemovitostí: 251432091, gro31phasek@gr.pha.cd.cz Informace o přepravě cestujících Centrální zákaznický servis ČD: telefon: +420 221 111 122 e-mail: info@cd.cz Kontaktní formulář Ostatní osobní dopravní kontakty: Kontakt s Českou drahou společností, a.s. České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvík Svoboda 12 110 15 Praha 1 telefon: +420 972 111 111 datová schránka:
e52cdsf IČO: 70994226 DIČ cz70994 226 Další kontakty na adrese www.ceskedrahy.cz webadmin@cd.cz Adresa:Brno - Hlavní nádraží, stanice 1602 00 OTEVÍRACÍ DOBA BRNOO Denně 9.00 - 12.45, 13.30 - 17.00 Otevírací doba o svátcích23. 12. 9.00 - 16.0024. - 31. 12. zavřeno Otevírací doba Denně 09:00-12:45, 13:30-17:00 23.12. 09:00-12:45, 13:30-16:00, dále uzavřená
adresa a kontakt Ke stažení Přímo před vchodem do budovy hlavního nádraží Brno je stánek, kde mimo jiné najdete tipy na volnočasové aktivity nebo také tištěné předměty vydané Turistickým informačním centrem Brno, jako je informativně zabalený časopis KAM v Brně. Informační centrum také prodává vstupenky na akce pořádané Brněnským turistickým a informačním
centrem, jako jsou Tematické prohlídky. Oficiální kontaktní e-mail pro všechny návrhy, návrhy a připomínky. Obvykle odpovídáme na e-maily odeslané na tento e-mail do 2 pracovních dnů. Jediný nonstop kontaktní telefon navržený tak, aby se rychle ptal na veřejnou dopravu napříč Jihomoravským krajem. Zde můžete nasměrovat své otázky, které nelze odložit - například neberte
nebo nevylučujte odkazy nebo se nevyhýbejte kontinuitě. Složitější otázky, stejně jako otázky týkající se řízení dopravy, aplikace poseidonu nebo nalezení nejlepší ceny, prosíme přímo e-mailem: info@kordis-jmk.cz Brno, Hlavní nádraží v hlavním podchodu a Břeclav - chodba ve návěsní budově poskytuje především servis a asistenci s elektronickými jízdenkami zakoupenými v ecommerce obchodě IDS JMK a s jízdenkami placenými bankovní kartou. Dočasná otevírací doba v obou centrech: pracovní dny od 8:00 do 18:00, sobotní ráno, neděle odpoledne. Centrum Břeclav se otevře v polovině července 2020. Pokud něco ztratíte: Používejte pouze e-mail pro otázky týkající se kontroly přepravy: info@kordis-jmk.cz. název a číslo zprávy o řízení dopravy.
Nekontaktuj te nás po telefonu! Doba potřebná ke zpracování e-mailu se prodlužuje až do okamžiku případného zaplacení pokuty nižší sazbou, jakož i lhůty pro prokázání platného cestovního dokladu. Nemůžeme odpovídat na telefonní otázky týkající se kontroly dopravy, musíme vždy nejprve vysledovat potřebná data. Pro dotazy týkající se E-SHOP a bankovní karty vstupenky,
použijte pouze e-mail: info@kordis-jmk.cz. Vzhledem k nutnosti vyžádat si potřebné informace od oprávněných pracovníků není možné zodpovědně reagovat na telefonické dotazy. Doporučujeme také navštívit kontaktní centra na hlavním nádraží a v Břeclavi! Pro dotazy týkající se POSEIDON, použijte pouze e-mail: info@kordis-jmk.cz. Vždy si objednejte e-mail, pod kterým jste v
aplikaci zaregistrováni. Nekontaktuj te nás po telefonu! Pokud jste zapomněli uvést variabilní symbol během bankovního převodu, peníze vám automaticky vrátíme do 14 dnů. Skupiny více než 10 osob jsou povinny nás informovat nejpozději 10 dní před cestou e-mailem: info@kordis-jmk.cz. Vždy uveďte datum, trasy a spojení, které používáte, přibližný počet cestujících a telefonní
kontakt s organizátorem. Můžete očekávat posílení kloubů, pokud od nás dostanete správné potvrzení. Pokud nenahlásíte větší skupinu předem, nesmíte být přepravováni z důvodu plné kapacity. KORDIS JMK, a.s. Nové sady 30 602 00 Brno + 420 543 426 651 Tento telefon není určen pro dotazy nebo návrhy. Bankovní údaje: KB Brno - město, č.: 27 - 7494550257 / 0100 IČO:
26298465 DIČ: CZ26298465 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně; oddíl B, vložte 6753. Předseda představenstva: Václav Tvrdý místopředseda představenstva: bc. Jakub Hruška Člen představenstva: Pavel Dvořák člen představenstva: Ing. Jan Seitl Seitl
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