Město Nový Jičín
Vážení spoluobčané,
město Nový Jičín Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
Město Vám bude zasílat informace během krizových situací a důležité informace, spojené s Vaším
životem ve městě, informace, které jsou spojené s místem Vašeho bydliště, jako například informace o:


plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?



plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?



uzavírkách místních komunikací?



termínech mimořádných svozů odpadu?



termínech konání zasedání zastupitelstva města?



mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.?
K odběru informací výše se zaregistrujete dle instrukcí, důležité je uvést jméno a adresu místa, pro které
chcete odebírat informace!

Jak se k odběru SMS přihlásit?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně vyplněním tištěného formuláře na podatelně MěÚ v Divadelní 1
Jak registrovat online?
Využijte webového formuláře na webových stránkách města, hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/NJ
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle bydliště (nebo lokality, pro kterou
chcete odebírat informace):
Bydlíte přímo v Novém Jičíně? Tvar SMS je následující:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraJICINmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Bydlíte-li v Loučce, napište SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLOUCKAmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele Žiliny platí následující tvar SMS:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZILINAmezraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele Bludovic platí SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBLUDOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele Kojetína je platná SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOJETINmezeraCISLOPOPISNE
Bydlíte-li ve Straníku, zašlete SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSTRANIKmezeraCISLOPOPISNE
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

556 768 222

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Město Nový Jičín
Nad základní okruh informací výše si pro Vás město připravilo speciální Témata informací:
Téma 1 – Kultura – klíčové slovo T1

Téma 3 – Výstrahy ČHMÚ vysokého nebo
extrémního stupně – klíčové slovo T3

Téma 2 – Sport – klíčové slovo T2
Pro odběr zpráv z jednotlivých Témat je potřeba se do vybraného Tématu zaregistrovat. Jak?
Osobní nebo online registrace
Na webu při použití online formuláře nebo při vyplňování písemného formuláře stačí zaškrtnout příslušné Téma
nebo Témata.
Registrace pomocí SMS:
Pokud chcete odebírat informace z jednotlivých nebo více Témat,
uveďte v registrační SMS za číslem popisným mezeru a přidejte klíčové slovo Tématu (chcete-li Témat více,
oddělte klíčová slova mezerou).
Příklad registrační SMS s přihlášením Tématu 1 a Tématu 3:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBLUDOVICEmezraCISLOPOPISNEmezraT1mezraT3
Provedli jste již základní registraci a chcete si pouze Téma přidat? Stačí poslat SMS ve tvaru
REGISTRUJmezeraKLÍČOVÉ SLOVO TÉMATU na číslo 556 768 222

Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z města, Vaše údaje
budou použity výhradně pro tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám!
Jak se odhlásit z odběru SMS?
Pomocí webového formuláře nebo zasláním SMS ve tvaru ODREGISTRUJ (pro úplnou odregistraci) nebo
ODREGISTRUJmezeraKLÍČOVÉ SLOVO TÉMATU (pro odhlášení Tématu) na číslo 556 768 222

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi
komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 556

768 222

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad města.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.novyjicin.cz

Vážení občané,
zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem městě.
Věřím, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy, Váš starosta PhDr. Jaroslav Dvořák.

