
Naše obec zavádí Mobilní rozhlas! 

Vážení občané, 

v souvislosti se zlepšováním informovanosti ob čanů, u nás zavádíme 
novou službu - Mobilní rozhlas. Nov ě Vás budeme informovat o 
aktuálním d ění pomocí r ůzných komunika čních kanál ů. 

Zaregistrujte se, vypl ňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následn ě budete 
ZDARMA dostávat:  

• SMS zprávy, 
• hlasové zprávy, 
• e-maily, 
• zprávy do aplikace 

o důležitých aktualitách - upozorn ění na odstávky energií, čišt ění ulic, 
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.  

Služba pro občany ZDARMA 

Registrujte se na: 
kobylnice.mobilnirozhlas.cz  

Co Vás čeká za zprávy? 

Krizová komunikace  

• Povod ňové nebezpe čí 
• Varování p řed výkyvy po časí 
• Zhoršená smogová situace 
• Krizové řízení 

Informace z ú řadu  

• Upozorn ění na odstávky vody 
• Výpadky elektrické energie či plynu 
• Čištění ulic 
• Umístění kontejner ů na bioodpad 
• Změny ú ředních hodin institucí 
• Uzavírky silnic 
• Upozorn ění na termíny a povinnosti 

Kulturní a sportovní akce  

• Pozvánky na kulturní události 
• Pozvánky na sportovní utkání 
• Informace z cyklostezek 
• Pořádání zábavních akcí pro d ěti 
• Pozvánka do letního kina 

Zpětná vazba  



• Odpov ědi na referenda a ankety 
• Potvrzení ú časti na akcích 
• Odsouhlasení záchranných aktivit 

Máme pro Vás novou aplikaci pro chytré telefony  

• Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny 
užite čné funkce 

Vážení občané, 
jak jist ě víte, p řistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi 
úřadem a ob čany. Již n ějaký čas využíváme SMS zprávy, 
hlasové zprávy a e-maily a v tuto chvíli bychom Vám rádi 
představili další možnost, jak získat ješt ě více informací. Naši 
novou aplikaci pro chytré telefony. 

Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas: 

• Chytrá nást ěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete 
všechny zprávy z ú řadu. Aktuality, informace z ú řední 
desky a fotografie z událostí, stejn ě jako rozcestník do 
dalších sekcí aplikace. Krom ě novinek se také dozvíte, jaké 
je u nás zrovna po časí, kdo má svátek a najdete tam 
upozorn ění na zprávy, které Vám budeme posílat. 

• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které m ůžete vyfotit a 
poslat na ú řad pochvaly i nám ěty na zlepšení. Sta čí přímo 
v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící 
lampu, zni čenou lavi čku nebo nap říklad sraženou zv ěř, 
označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará 
o nápravu. Samoz řejmě budeme rádi i za pozitivní a 
pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, 
opravený chodník nebo hezkou váno ční výzdobu. 

• Tísňové linky: V aplikaci m ůžete jednoduše najít seznam 
nejdůležitějších tís ňových linek a zavolat záchrannou 
službu, hasi če či policii. Sou částí této funkce je také 
možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro 
případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tís ňovým linkám 
budete mít pocit bezpe čí, ať půjdete kamkoliv. 

• Informace o míst ě Vašeho bydlišt ě: V této sekci najdete 
demografické, geografické a historické údaje, stejn ě jako 
fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací 
dobu ú řadů a tipy na nejzajímav ější aktivity a výlety v okolí. 
U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, 
otevírací dobu a p řípadně vstupné. Už si nebudete muset 
lámat hlavu s tím, kam vyrazit. 

 
 
 

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!  



• Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas? 

1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkaz ů uvedených 
výše a nainstalujte ji. 

2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydlišt ě. 
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt 

přiřadit k aplikaci. 
4. A to je vše! M ůžete začít využívat všechny funkce v 

aplikaci. 

Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce 
důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení 
života u Vás i ve Vašem okolí. 

  

Z důvodu účinnosti obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je třeba na přihlašovacím formuláři 
zaškrtnout i oba souhlasy se zpracováním osobních údajů! Tento souhlas je nezbytnou podmínkou pro využívání 
této služby. 

  

>>> Zaregistrujte se hned <<< 

 

 


