
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás informovali, že jsme nalezli jednoduché, komplexní a pohodlné řešení, jak zajistit vaši plnou 

informovanost. Zajistili jsme pro vás rychlý systém zveřejňování důležitých informací a to vedle zpráv poskytovaných 

obecním rozhlasem, který z nejrůznějších důvodů nemohou využít všichni občané.

Od dnešního dne můžete využívat novou službu SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. 

Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních 

telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne 

mimo naši obec. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové 

komunikaci v případě povodní, sněhových kalamit apod.

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat 

jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. 

Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Tvar registrační SMS zprávy je:

REG JMENO PRIJMENI STRIBRNA

Příklad: REG JAN JANOUSEK STRIBRNA

-velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku

SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu obce Stříbrná: 352 686 938

Zrušení odběru SMS zpráv je provedeno zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ nebo ODREG.

Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle vašeho tarifu jako 

běžná odchozí SMS zpráva do pevné sítě. Znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, 

je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých 

zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese obec.

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. 

Jedná se o službu, která je tady pro vás. 

Včasné informace jsou v mnohých situacích 

tím rozhodujícím.

Služba je zdarma, databáze telefonních čísel nebude 

poskytována dalším stranám!

Službu provozuje společnost INFOKANÁL, s. r. o., která 

je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů!

Kontaktní informace:

INFOKANÁL, s. r. o.
info@infokanal.cz
http://www.infokanal.cz

Obec Stříbrná
+ 420 352 686 938
+ 420 352 686 462 – fax
stribrna@mbox.vol.cz 
http://www.stribrna.cz


