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Vážení spoluobčané, 

obec  Vilantice 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:

 o plánovaných odstávkách elektřiny , vzniklých haváriích, stavu jejich řešení? 

 o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu, 

 o uzavírkách místních komunikací, 

 o svozech odpadu  

 v případě mimořádných změn v provozní době OÚ, 

 o výstrahách před živelnými událostmi apod. 

 a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci? 

 

Zajistěte si odběr těchto informací tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak? 

1. online na webových stránkách obce nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na OÚ 

 

Jak se registrovat online? 

Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce nebo se registrujte přímo zde:  

www.infokanal.cz/cweb/reg/VILANTICE 

 

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

IK mezera VILANTICE mezera REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
VILANTICE mezera CISLOPOPISNE 

 IK mezera VILANTICE mezera REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
CHOTEBORKY mezera CISLOPOPISNE 

!!!  Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy  !!! 

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu obce:  736 301 599 

Cena registrační SMS je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, příchozí SMS jsou zdarma. 

  

Odběr SMS na pevnou linku: 

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku           

v hlasové podobě. Pro registraci odběru SMS na Vaši pevnou linku můžete volat na, zaslat email na: 

info@infokanal.cz nebo využít online registrace.  

 

!!! Registrací k odběru SMS InfoKanálu obce dáváte souhlas k zasílání SMS výhradně z obce, Vaše údaje 

nebudou poskytnuty třetím stranám !!! 

 

 

http://www.infokanal.cz/cweb/reg/LITIC
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VILANTICE
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Příklady SMS zpráv SMS InfoKanálu obce: 

IK VILANTICE Z důvodu oprav oznamuje ČEZ ,že neůjde elektřina 22.8. od 12 do 16 hodin 

 

IK VILANTICE Z důvody čerpání řádné dovolené bude v termínu od 16. 8. do 28. 8. obecní úřad uzavřen. 

 
Poznámka: IK = InfoKanál 

 

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu  

IK VILANTICE CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi silne bourky pro okres TR od 28. 7. 2013 15:30 do 28. 7. 

2013 18:30 do 1700 m.n.m. 

(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu) 

IK VILANTICE CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Velmi silna namraza pro kraj Královehradeckýod 3. 1. 2013 13:00           

do    4. 1.  2013 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 obecní úřad. Další informace získáte 

rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz  a www.vilantice.cz.

  

 

Vážení občané, 

 

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 starostka obce Dagmar Jarošová.

http://www.infokanal.cz/
http://www.vilantice.cz/

