Obec Sobotín
Vážení spoluobčané,
obec Sobotín vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz systému, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrované číslo vašeho mobilního telefonu v krátkých textových zprávách
(SMS).
Chcete dostávat včasné informace:
o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
o plánovaných přerušeních dodávky elektrické energie, popř. plynu?
o termínech mimořádných svozů odpadu?
o termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
o konání kulturních a společenských akcí, organizovaných obcí?
o termínech konání očkování domácích zvířat?
o mimořádných změnách v provozní době obecního úřadu, lékaře apod.?
a další užitečné informace, spojené s životem ve vaší obci?
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu vašeho
operátora. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete zahlceni nežádoucí reklamou a inzercí!

Příklady SMS zpráv:
Zprávy z obecního úřadu:
IK SOBOTIN Policie ČŘ, obv. oddělení Velké Losiny upozorňuje občany na vzrůst krádeží v obci, více
informací na webu obce v části Novinky. Starostka obce.
IK SOBOTIN Zveme občany na 5. zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 22. února v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce.
(IK = InfoKanál)

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu
IK SOBOTIN CHMU IVNJ_2010/27 VYSOKÝ Velmi silné bouřky pro okres SU od 5.7.2010 15:30 do
5.7.2010 18:30 do 1700 m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)

IK SOBOTIN CHMU PVI_2010/38 VYSOKÝ Velmi silné bouřky pro kraj Olomoucký od 12.6.2010 13:00 do
13.6.2010 3:00 do 1700 m.n.m
(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí)

Obec Sobotín
Jak se zaregistrovat?
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma.
Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z vašeho mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a
registrace je hotová. Stejným způsobem můžete tuto službu kdykoli zrušit.
Využít můžete také registraci pomocí webového formuláře na stránkách obce www.sobotin.cz.
Registrace zasláním SMS:
tvar registrační zprávy je:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSOBOTINmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraRUDOLTICEmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKLEPACOVmezeraCISLOPOPISNE
Pro zaregistrování chaty připojte za cislo popisne mezeraEVID
Poznámka:
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu obce Sobotín: 583

237 151

Pozor! Nejde o chybu! Toto číslo je záměrně shodné s číslem Úřadu obce Sobotín.

Jak se odregistrovat?
Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno zasláním jedné SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ
na číslo služby SMS InfoKanálu obce Sobotín: 583 237 151
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v
hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 583 237 151 nebo zašlete e-mail
s žádostí o registraci na: info@infokanal.cz
V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL
s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů! S veškerými dotazy ohledně služby
SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na náš obecní úřad. Další informace získáte rovněž na webových
stránkách www.infokanal.cz a www.sobotin.cz

Kontaktní informace:
Obecní úřad Sobotín
Sobotín 89
tel.: 583 237 151
e-mail: podatelna@sobotin.cz
http://www.sobotin.cz

SMS InfoKanál
info@infokanal.cz,
http://www.infokanal.cz

