Vážení spoluobčané,
Městys Velké Poříčí Vám již od roku 2006 nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o
dění v naší obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost zajišťujeme pro Vás provoz SMS InfoKanálu obce, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
Vzhledem k aktualizaci a zefektivnění systému prosíme o přeregistraci dle instrukcí níže, a to do 31. 5. 2016.
Přihlašovat se můžete i po tomto datu, ovšem starý systém rozesílání informačních SMS bude funkční pouze do
30. 6. 2016.
Díky registraci budete dostávat např. tyto informace:
• plánované odstávky vody
• vzniklé havárie a stav jejich řešení
• plánované přerušení dodávek elektrické energie (popř. plynu)
• uzavírky místních komunikací
a další užitečné informace spojené se životem ve Velkém Poříčí

Způsoby registrace do SMS InfoKanálu Městyse Velké Poříčí
Online
Pomocí webového formuláře na webových stránkách městyse pod logem “Odběr SMS z Úřadu zde!”
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/VPORICI
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

SMSkou
SMS napište dle Vašeho bydliště ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraVELKEPORICImezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu: 491 482 732
Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Osobně na ÚM Velké Poříčí
Příklady zpráv z úřadu:
IK VPORICI Z důvodu havárie na vodovodním řadu nepoteče dnes voda v ulici Martincova a Lipského, na opravě se
intenzivně pracuje.
Poznámka: IK = InfoKanál

Pro občany, kteří nemají nebo nepoužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS take na pevnou linku v hlasové
podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 491 482 732 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na:
info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z městyse, Vaše údaje budou použity výhradně
pro tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám!

Jen dobré zprávy, starosta Ing. Josef Král

