
  Obec Tchořovice 

 

Ve Tchořovicích dne 16. září 2013 

 

 

Vážení spoluobčané, 

vážení majitelé rekreačních nemovitostí, 

 

na základě pověření zastupitelstva obce si Vám dovoluji představit novou možnost, jak získávat informace o 

dění ve Tchořovicích – obecní rozhlas do kapsy. Je známo, že v některých částech obce existuje problém 

s hlášením obecním rozhlasem a v některých částech není obecní rozhlas k dispozici vůbec. Obecní rozhlas 

pak dále vyžaduje Vaši osobní přítomnost v jeho dosahu v době hlášení. Rovněž další možnosti poskytování 

informací (webové stránky, vývěska) nejsou pro každého z vás dostupné a vyhovující. Jednak s vědomím 

výše uvedeného a rovněž v rámci dalšího zvyšování informovanosti občanů o činnosti obce a událostech 

v obci byl zahájen projekt SMSInfokanál. 

 

Již ze samotného názvu zřejmé, že se jde o poskytování informací prostřednictvím krátkých textových zpráv 

(SMS). Jedná se o hromadné rozesílání informačních zpráv určenému okruhu osob, které se předem 

k odběru takových zpráv registrují. Zasílání informací bude pouze na ta čísla občanů (rekreantů), kterých se 

daná informace dotýká – tzn. například informaci o vypnutí el. energie dostane pouze okruh osob, u kterých 

k přerušení dodávky skutečně dojde, a nebude tedy automaticky rozeslána na všechna registrovaná tel. 

čísla v rámci obce. Stěžejním údajem pro správné fungování je tedy uvedení čísla popisného.  

 

Okruh informací, které lze takto zasílat je velmi široký a zahrnuje od například sdělení o přerušení dodávek 

energií, pozvánky na akce v obci, svozy odpadu, až po možnost okamžitě informovat v případě 

mimořádných a krizových situací. Využívání této služby je zcela zdarma.  

 

Pro zaregistrování služby je potřeba využít jednu z těchto možností: 

1. osobně na obecním úřadě (případně sdělení čísla některému členovi ZO) 

2. prostřednictvím sms zprávy odeslané na číslo 383495166 ve tvaru: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraTCHOROVICEmezeraCISLOPOPISNE 

3. registrací na www.tchorovice.cz nebo na 

https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=TCHOROVICE  

 

--Detailní informace o registraci na zadní straně tohoto letáku-- 

 

Službu SMSInfokanál využívá již celá řada obcí a měst v České republice, nicméně v rámci Blatenska jsou 

Tchořovice první obcí, která se do systému zapojí. Pokud budou naši obec následovat i obce okolní, lze 

uvažovat o dalších funkcích systému, a to zejména propojení systémů jednotlivých obcí.  

 

Věřím, že zavedení této služby bude přínosem pro nás všechny a zvýší celkovou informovanost v naší obci.  

 

 

         za Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

Jan Křivanec 

http://www.tchorovice.cz/
https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=TCHOROVICE


 

 

REGISTRACE 

 

1.  online  

2. SMSkou  

3. osobně na OÚ 

 

Jak registrovat online? 

 

Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek   

na úvodní straně webu.  

Nebo se registrujte přímo zde:   www.infokanal.cz/cweb/reg/TCHOROVICE   

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.  

 

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

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

 

 

SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu:  383 495 166 
Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ 
 

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příklad zprávy z úřadu: 

 
IK TCHOROVICE  Dle informací z E. ONu bude v pátek 19. 7. od 8 do 16 hodin z  důvodu plánovaných prací     na 
zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie v části obce od č. 53 a 7 včetně dolů k mostu, celá 
náves, ulička od č. 59 a 4 včetně dolů k návsi, část výjezd směr letiště a směr Blatná, včetně všech podnikatelských 
odběrů v těchto částech obce. Děkujeme za pochopení.   
 
IK TCHOROVICE Připomínáme termíny odvozu odpadu v červenci: PONDĚLÍ:  8. 7 a 22. 7.  
  

 

 

 

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad obce.  

Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.tchorovice.cz 

 

http://www.infokanal.cz/cweb/reg/TCHOROVICE
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/TCHOROVICE
http://www.infokanal.cz/
http://www.tchorovice.cz/

