Začněte komunikovat se svou obcí
a nechte si zasílat užitečné informace
Důležité zprávy Vás s aplikací v telefonu zastihnou kdykoliv a kdekoliv. Dostanete pouze
ty zprávy, které Vás budou zajímat.
Je to opravdu jednoduché! Stačí si do telefonu nainstalovat mobilní aplikaci
Hlášenírozhlasu.cz. Aplikace představuje nejjednodušší cestu, jak se dostat k informacím z
naší obce.
Při registraci si sami zvolíte, který typ zpráv chcete dostávat. Kromě zpráv o plánovaných
odstávkách vody či elektřiny, kulturních akcích, apod., budete varování před nebezpečím v
případě krizových situací. Budete se moci zapojit do zlepšení situace v naší obci zasláním
podnětů a závad.

Registrace do služby Hlášení rozhlasu je zcela zdarma!
Neplatíte žádné aktivační a ani jiné poplatky. Při samotné
registraci doporučujeme uvést kromě svého emailu i telefonní
číslo. V krizových situacích jsou totiž informace rozesílány
všemi informačními kanály.
Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je různorodé. Proto již na nic
nečekejte a připojte se k nám.
Včasné informování o dění v naší obci, vám zajistí, že už vám
nikdy nic neunikne.

•

Informace z úřadu – získávejte upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky
elektřiny, plynu, změny úředních hodin, upozornění na termíny a povinnosti apod.

•

Kulturní a sportovní akce – dostávejte pozvánky na kulturní akce, sportovní události
v naší obci i okolí.

•

Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně
zprávy, které vás budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv (povodňové
nebezpečí, varování před výkyvy počasí, krizové řízení).

•

Informace o obci – chytrá nástěnka vám prozradí veškeré údaje o obci, otevírací dobu
obecního úřadu, kontaktní spojení (telefon, email, www stránku) a adresu, kde obecní
úřad najdete.

•

Hlášení podnětů a závad – pokud se do služby řádně zaregistrujete, můžete navíc
pomáhat vylepšit své okolí, prostřednictvím nahlášení podnětů a závad.

Jednoduchost vás zajisté přesvědčí
Je to opravdu snadné! Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete zaregistrovat prostřednictvím:
• přihlášení přes internetové stránky služby Hlášenírozhlasu.cz naší obce

www.radvanice.hlasenirozhlasu.cz
• osobně nebo odevzdáním registračního ústřižku z letáčku na obecním úřadě
• nainstalování mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz do svého chytrého telefonu
ZDARMA na Google Play nebo App Store

Nepromeškejte žádné informace o dění v naší obci a využijte službu Hlášenírozhlasu.cz

