Obec Podlesí
Vážení spoluobčané,
Obec Podlesí Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS
InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a například o:
 plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie?
 uzavírkách místních komunikací?
 termínech mimořádných svozů odpadu?
 konání kulturních a společenských akcí?
 mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. přes internet nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na obecním úřadu

Jak se registrovat přes internet?
Na titulní stránce webu obce www.obecpodlesi.cz hledejte tento obrázek
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/PODLESI

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, dle popisu níže:

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera PODLESI mezera
CISLOPOPISNE
Příklad registrační SMS:

REGISTRUJ mezera JOSEF mezera VOMACKA mezera PODLESI mezera 1055
Pro registraci nemovitostí s evidenčním číslem je potřeba napsat registrační SMS
ve tvaru:

REGISTRUJ mezera JAN mezera VOMACKA mezera PODLESI mezera 7 mezera EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!
SMS zasílané obcí jsou ZDARMA, veškeré náklady hradí obec.

SMS odešlete na číslo obce Podlesí:

318 627 127

Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací SMS. Pokud potvrzovací SMS neobdržíte,
kontaktujte obecní úřad.
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS na pevnou
linku v hlasové podobě. Pro registraci pevné linky prosím volejte obecní úřad: 318 627 127.
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SMS zprávy poslané z Obecního úřadu Podlesí budou začínat slovy: IK PODLESI
(IK = InfoKanál).
Příklady zaslaných SMS:
IK PODLESI Vážení spoluobčané, v sobotu .... proběhne sběr nebezpečného odpadu. Současně tento
den provedou členové Sboru dobrovolných hasičů svoz kovového odpadu. Kontejnery budou
přistaveny na návsi obce ve Starém Podlesí, na Drmlově Poli u veterinární ambulance a v Novém
Podlesí u kapličky.
nebo
IK PODLESI Vážení spoluobčané, dnes probíhá oprava lávky přes Litavku, která je u garáží poblíž
bývalého Špitálu. Lávka byla již v havarijním stavu. Zítra by již měla být opět průchozí.

Na SMS odeslané z obecního úřadu NEODPOVÍDEJTE! Slouží pouze jako informace
pro vás.

Vážení spoluobčané,
zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje Marcela Dušková, starostka obce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář k přihlášení odběru SMS obce Podlesí:
Telefonní
číslo
Jméno
Příjmení
Adresa
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.

www.obecpodlesi.cz
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