MĚSTO ROŽĎALOVICE
Vážení spoluobčané,
Město Rožďlovice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o
dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:


plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?



přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?



uzavírkách místních komunikací?



termínech mimořádných svozů odpadu?



změnách v provozní době MěÚ apod.?

a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ
Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách města, hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/ROZ
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJ mezera ROZDALOVICE mezera ULICE mezera
CISLOPOPISNE
Pro místní části Hasina, Ledečky, Podlužany, Podolí, Viničná Lhota a Zámostí:

REGISTRUJ mezera NAZEV MISTNI CASTI

mezera

CISLOPOPISNE

př. REGISTRUJ mezera VINICNA mezera LHOTA mezera CISLOPOPISNE
- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

325 593 107

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů.

MĚSTO ROŽĎALOVICE
SMS Podatelna – komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi
komunikovat přes SMS, využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: P mezera Text SMS Podání odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 325

593 107

Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu města:
Zprávy z úřadu:
IK ROZ Od zítra, tj. 1. července bude dle informací ČEZu v době od 12 do 14 hodin přerušena dodávka elektrické
energie v ulici Vodičkova, Za Hřištěm a Spojovací
IK ROZ Již zítra, v pátek 20.10. od 14 do 17 hod ROZDALOVICKE KOLACOBRANI! Domov pro seniory
Rožd'alovice. Těšíme se na Vás!
IK = InfoKanál

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu:
IK ROZ CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Stredocesky od 3. 1. 2012 13:00 do 4. 1. 2012 3:00
do 1700 m.n.m
PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad města. Další informace získáte
rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a rozdalovice.eu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu města Rožďalovice. Odevzdejte na podatelně
MěÚ!
Telefonní číslo

+ 420

Jméno a Příjmení
Adresa

…………………………..……………………………………
Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete
registrační SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana infoletáku.

