Praha - Satalice
Vážení spoluobčané,
Městská část Praha - Satalice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění v městské části. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS
InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích 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?

•

konání kulturních a společenských akcí?

•

mimořádných změnách v provozní době úřadu apod.?

a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší městské části?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na ÚMČ
Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách městské části - hledejte tento
obrázek na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: http://www.infokanal.cz/cweb/reg/SAT
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

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

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSATALICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu:

286 851 326

Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

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:

286 851 326

Praha - Satalice
Příklady SMS zpráv
Zprávy z úřadu:

IK SATALICE Upozorňujeme občany, že místní poplatek za psa se platí od ledna do konce března 2014 na úřadě
MČ Praha – Satalice v hotovosti, nebo je možné ho zaplatit převodem na účet 19-0502655998/6000, variabilní
symbol 1341, ve stejném termínu. Pro informaci na výši poplatku si můžete zavolat na tel.: 273 130 481 paní
Jandová.
IK SATALICE Přijměte srdečné pozvání na Výstavu betlémů v kapli sv. Anny v Satalicích ve dnech 25. - 27.
prosince 2013 vždy od 15.00 do 18.00 hod. Těšíme se na Vás!
Poznámka: IK = InfoKanál

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 286 851 326 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 městské části.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz

Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zlepšit život v naší
městské části.
Věříme, že budete se službou spokojeni,
proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
starosta PhDr. František Jenčík.

