
 

              INFORMACE  Z  OBCE  ČESKÁ 
 

Již od roku 2018 funguje v obci Česká bezplatné zasílání SMS zpráv s informacemi z naší obce. Zasíláním 
SMS zpráv dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace od dalších subjektů 
zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako je např. 
elektrárenské, plynárenské a vodárenské společnosti. 

  

Pokud máte zájem dostávat důležité informace, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: 
JMK mezera CESKA mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička 
ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI 
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky).  
Příklad SMS zprávy: JMK CESKA informace ano novak stepan*krizikova*20 
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy 
je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů 
informací zařazeni. 
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, 
pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru: JMK mezera CESKA mezera INFORMACE mezera NE. 
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. 
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu 
ve tvaru: JMK mezera CESKA mezera INFORMACE mezera STAV 
 
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či 
odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH). 
 
 
 

Pro „chytré telefony“ 

jsme v listopadu 2019 spustili systém zasílání zpráv do telefonů prostřednictví webových stránek 
www.ceska.cz a jejich provozovatele Obce na webu s.r.o. 

K zaregistrování stačí na stránkách obce Česká kliknout na níže uvedenou ikonku a nainstalovat do 
mobilu tuto službu. Posledním krokem je zadat obec Česká. Novinky na stránkách obce Vám budou 

automaticky zasílány. 

 
 
 
 
 

Aktuality z obce můžete získávat i z facebookových stránek Obce Česká 

https://www.facebook.com/ObecCeska. Pokud si aktivujete službu sledovat příspěvky, budete 
dostávat aktuální informace o dění v obci z těchto stránek. 

http://www.ceska.cz/
https://www.facebook.com/ObecCeska.%20Pokud

