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Vážení občané,                                                                                                          

 

dovolte, abychom vás informovali o rozšíření služby InfoKanál v Horažďovicích.   

Od listopadu 2022 se můžete těšit na novinky v podobě nových informačních kanálů, 

které bude město využívat. 

 

Zdokonalení systému pro zasílání informací vám přinese možnost přijímat zprávy do mobilní aplikace 

InfoKanál, která je zdarma ke stažení na Google Play a v App Store.  

 

Aplikaci můžete stahovat zde: 

www.infokanal.cz/app 

Pozor! Abyste zprávy do mobilní aplikace dostávali, je potřeba být zaregistrován k odběru SMS InfoKanálu 

města (IK HORAZDOVICE). Zaregistrovat se k odběru SMS služby InfoKanál se stále můžete přes webový 

formulář, formou registrační SMS nebo osobně, vyplněním a odevzdáním písemného formuláře na MěÚ. 

Upozornění! 

Každou formou registrace dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o 

činnosti města a jeho orgánů prostřednictvím služby InfoKanál. 

 

Obsah základních informací, o kterých budete informování po úspěšné 

základní registraci: 

• krizové situace (povodně a jiné mimořádné a krizové události), 

• informace z radnice a MěÚ, 

• mimořádné změny v provozní době MěÚ, 

• plánované odstávky vody, havárie a stavy jejich řešení, 

• plánovaná  přerušení dodávek elektrické energie, popř. plynu, 

• uzavírky místních komunikací, 

• termíny mimořádných svozů odpadu 

 a další užitečné informace spojené se životem ve městě.  

 

Nad základní okruh informací výše si pro vás město připravilo speciální 

Témata informací: 

• hlášení městského rozhlasu - shrnutí každého hlášení městského rozhlasu v SMS, 

• zasedání zastupitelstva - termíny a pozvánky na zasedání zastupitelstva, 

• zprávy z kultury a sportu - informace o kulturních nebo sportovních akcích v Horažďovicích. 

 

Registrovat k základnímu okruhu i k tematickým informacím se můžete 

nejjednodušeji 

zde: 

infokanal.cz/reg/HORAZDOVICE 

 

https://www.infokanal.cz/app
https://www.infokanal.cz/reg/HORAZDOVICE
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Návod k SMS formě registrace: 

• jakékoliv registrační SMS odesílejte vždy na telefonní číslo: 371 430 521 

 

 

 

Tvar registrační SMS zprávy pro odběr informací základního okruhu: 

 

Bydlíte-li přímo v Horažďovicích: 

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI HORAZDOVICE ULICE CISLOPOPISNE 

 

Pro obyvatele Horažďovické Lhoty: 

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI LHOTA CISLOPOPISNE 

 

Pro obyvatele Svatého Pole: 

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI POLE CISLOPOPISNE 

 

Bydlíte-li v části Babín, Boubín, Komušín, Třebomyslice nebo Veřechov, doplňte místní část do registrační 

SMS namísto slova MISTNICAST: 

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MISTNICAST CISLOPOPISNE 

 

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

 

Chcete-li si nad základní okruh informací z úvodu přihlásit i odběr speciálních Témat, je potřeba do 

registračních SMS, které jsou vypsány výše,  připojit klíčové slovo (T1, T2, T3)  zvoleného  tématu či témat.

Téma 1 – Hlášení městského rozhlasu – klíčové slovo T1 

Téma 2 – Zasedání zastupitelstva města – klíčové slovo T2 

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

Příklad registrační SMS - bydlíte v Boubíně a chcete odebírat zprávy z Tématu 1 – Hlášení 

městského rozhlasu a z Tématu 3 – Kultura a sport. 

Tvar registrační SMS je: 

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI BOUBIN CISLOPOPISNE T1 T3 

 

Provedli jste již základní registraci a chcete si pouze Téma přidat? Stačí poslat SMS ve 

tvaru: 

REGISTRUJ KLÍČOVÉ SLOVO TÉMATU. 


