Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní můžeme
informovat přímo do vašeho telefonu. Občané, kteří se do Mobilního
Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
•

•

•

Upozornění na krizové události – výpadky
energií, poruchy vodovodu, blížící se vichřice
apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu –
poplatky, digitalizované hlášení z obecního
rozhlasu, svoz odpadu, změny úředních hodin
OÚ a pošty …
Pozvánky na kulturní a sportovní akce

V registračním procesu si sami můžete nastavit,
jaké typy informací vás zajímají. Vaše údaje jsou v
bezpečí a v souladu s GDPR. Nezapomeňte vyplnit
číslo popisné, bez toho nemůžeme cílit informace
pro vás na míru.
Služba je zdarma!

Jak se zaregistrovat?
•
•
•
•
•

Přes webovou stránku:
olesna-be.mobilnirozhlas.cz/registrace
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas (stáhnout si můžete přímo na App Store nebo Google
Play)
Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na OÚ
Osobně přímo na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.
Stáhnout si můžete mobilní aplikaci pomocí QR kódu:

Proč se zapojit?
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž
starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici
bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany,
kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku nebo
havárii je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany
varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované
telefonní hovory pak lze třeba i koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostali k příjemci. Je totiž
velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze
strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že vám již z dění obce nic neunikne.
K čemu slouží mobilní rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní formou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům
mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž
umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany a umožňuje vám také na
jednotlivá sdělení reagovat. Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také
reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít třeba i k vytváření
jednoduchých minireferend a průzkumů.
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem komunikace mezi občanem a obcí. Díky
aplikaci se samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly. Skrze aplikaci lze
nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravného značení, přes uvolněný poklop
kanálu až po přetékající kontejnery nebo černou skládku. Většina telefonů již dnes má
fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému obce dostávají i fotodokumentaci a
přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů usnadňuje. Můžete tak i jednoduše pomáhat
sousedům – třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat.

