
 

 

 

     Město Horažďovice  

Vážení spoluobčané, 

Vedení města Horažďovice 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). 

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o: 

• Krizové situace (povodně a jiné mimořádné a krizové události). 

• Informace z radnice a MěÚ. 

• Mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.? 

• Plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení? 

• Plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu? 

• Uzavírkách místních komunikací? 

• Termínech mimořádných svozů odpadu? 

    a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě? 

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTUJETE! Jak?  
1.  online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ Horažďovice. 

 
Jak registrovat online? 

 
Pomocí webového formuláře na webových stránkách města, hledejte tento obrázek   
V sekci KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.  
Nebo se registrujte přímo zde:   www.infokanal.cz/cweb/reg/HORAZDOVICE 
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.  
 

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

Je adresa Vašeho bydliště přímo v Horažďovicích? Tvar SMS je následující: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHORAZDOVICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE 

Pro obyvatele Horažďovické Lhoty platí SMS ve tvaru: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLHOTAmezeraCISLOPOPISNE 

Pro obyvatele Svatého Pole platí SMS ve tvaru: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPOLEmezeraCISLOPOPISNE 

Bydlíte-li v části Babín, Boubín, Komušín, Třebomyslice nebo Veřechov,  

doplňte Vaši část do registrační SMS namísto slova MISTNICAST: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMISTNICASTmezeraCISLOPOPISNE 

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

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  371 430 521 
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic. 
 

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: 371 430 521 



 

 

 

     Město Horažďovice  

Nad základní okruh informací z úvodu si pro Vás město připravilo speciální Témata informací: 

Téma 1 – Hlášení městského rozhlasu – T1 

  shrnutí každého hlášení městského rozhlasu v SMS 

Téma 2 – Zasedání zastupitelstva města – T2 

  termíny a pozvánky na zasedání zastupitelstva 

Téma 3 – Volný čas (Kultura a sport) – T3 

  informace o kulturních nebo sportovních akcí   

v Horažďovicích 

 
 Pro odběr zpráv Témat je potřeba se zaregistrovat. Jak? 
 
Osobní nebo online registrace 
Na webu při použití online formuláře nebo při vyplňování písemného formuláře stačí zaškrtnout příslušné Téma. 
 
Registrace pomocí SMS: 
Pokud chcete odebírat informace z Témat,  přidejte klíčové slovo Tématu - T1 pro Hlášení městského rozhlasu, 
T2 pro Zasedání zastupitelstva města nebo T3 pro Kulturu a sport. 
 
Příklad, bydlíte v Boubíně a chcete odebírat zprávy z Tématu 1 – Hlášení městského rozhlasu a z Tématu 3 – Kultura a sport. 
Tvar registrační SMS je:  
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBOUBINmezeraCISLOPOPISNEmezeraT1 mezeraT3 

Provedli jste již základní registraci a chcete si pouze Téma přidat? Stačí poslat SMS ve tvaru 
REGISTRUJmezeraKLÍČOVÉ SLOVO TÉMATU na číslo 371 430 521 
 
 
Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu města: 

Zprávy z úřadu: 
 
IK HORAZDOVICE V oblasti Ostrova a Panské hrozí pád podmáčených stromů. Respektujte místní varovné 
znamení.  

IK HORAZDOVICE Z důvodu havárie vodovodního řadu nepoteče dnes do cca 18 hodin voda ve Vaší ulici,        
na opravě se intenzivně pracuje. 

 Poznámka: IK = InfoKanál 

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu  

IK HORAZDOVICE CHMU PVI_2011/38  VYSOKY Silne snezeni pro kraj Plzensky od 3. 8. 2012 13:00 do 3. 8. 
2012 3:00 do 1700 m.n.m 

(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí) 

 

 

 

Další informace: 

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku 
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 371 430 521 nebo zašlete e-mail s žádostí o 
registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. 

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.muhorazdovice.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 Ing. Michael Forman. 


