Rovensko pod Troskami zavádí Mobilní rozhlas
Zaregistrujte se do služby Mobilní rozhlas. Následně budete ZDARMA dostávat všechny
důležité informace (odstávky vody, elektřiny, uzavírky silnic, pozvánky na kulturní a
sportovní události a mnoho dalšího).

Vážení občané,
pro zlepšení informovanosti občanů zavádíme v Rovensku pod Troskami novou službu Mobilní rozhlas. Díky této službě budete informováni o dění ve městě a o tom, co je pro vás
důležité, pomocí různých informačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat
SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění ve městě - upozornění na odstávky energií,
upozornění na uzavírky silnic, pozvánky na kulturní a sportovní události a mnoho dalšího.
Tento systém plně nahradí hlášení místního rozhlasu. Díky naší obecní aplikaci Mobilní
rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se podílet na
zlepšení života v našem městě.
Zapojte se do naší moderní formy komunikace a buďte v obraze.
Jiřina Bláhová, starostka

Služba je pro registrované zdarma! Registrujte se na
https://rovensko.mobilnirozhlas.cz/
Jak se můžete registrovat?
1) Vyplněním online registračního formuláře na adrese rovensko.mobilnirozhlas.cz




V prvním kroku registrace zadáte do systému své telefonní číslo a potvrdíte ho heslem, které
Vám na toto číslo přijde.
Ve druhém kroku poté vyplníte své kontaktní údaje.
Nakonec registrační formulář odešlete a máte hotovo!

2) Vyplněním ústřižku na informačním letáku a jeho odevzdáním na Městském úřadě
v Rovensku p.Tr.
Leták najdete na následujících místech:



Na městském úřadě, v Městském informačním středisku
Ke stažení ZDE

Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace





Povodňové nebezpečí
Varování před výkyvy počasí
Zhoršená smogová situace
Krizové řízení

Dopravní informace



Objížďky a omezení dopravy
Změny jízdních řádů

Informace z úřadu






Upozornění na termíny a povinnosti
Obecně závazné vyhlášky
Veřejná jednání zastupitelstva
Změny úředních hodin institucí
Konání voleb

Kulturní a sportovní akce


Pozvánky na kulturní a sportovní události

Odstávky a poruchy



Přerušení a výpadky elektrické energie a plynu
Upozornění na odstávky vody

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.

