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                        Obec Sehradice zavádí                      

MOBILNÍ ROZHLAS 

Vážení občané,  

přáním celého zastupitelstva je, aby se k Vám dostalo co nejvíce informací, které obec veřejnosti 

poskytuje. Takové informace jsou různé – zábavné, o sportu, o kultuře, ale někdy mohou být i vážné 

až krizové. Může se stát, že hlášení rozhlasem (z amplionů) není ve Vašem místě dobře slyšet. Stejně 

tak nemusíte být v době hlášení doma. Mnohé informace jsou přenášeny přes TV infokanál. Ten ale 

nemá každá domácnost.  V dnešní době, kdy velká většina z nás vlastní mobilní telefon, se ukazuje, 

že nejlepší je podat zprávu přímo do něj. Zprávu si tak přečtete kdykoli, a především kdekoli. Ať jste 

v práci, na výletě či dovolené mimo Sehradice, vždy budete vědět, co se v obci děje.  

Pro tento účel zavádí obec Sehradice službu Mobilní rozhlas. Jedná se o systém na rozesílání zpráv. 

Lidé, kteří mají klasický tlačítkový telefon, budou dostávat informační SMS (krátké textové zprávy). Ti, 

kdo mají dotykový/chytrý telefon, si stáhnou aplikaci, do které budou přijímat zprávy. Některé zprávy 

mohou být rozeslány i do Vašeho emailu (ankety, obecní zpravodaj).  

Hned na počátku je nutné zdůraznit, že pro Vás občany, jakožto příjemce zpráv, je vše zdarma.  

Zprávy vážného, krizového charakteru budou vždy a všem, bez rozdílu typu telefonu, doručovány 

pomocí SMS. To je prozatím nejrychlejší a nejspolehlivější způsob přenosu.  

Zprávy do mobilní aplikace budou vždy o něco pestřejší než SMS, neboť zde se nabízí možnost přidání 

přílohy v podobě obrázku, plakátu či webového odkazu. Stejně tak mohou být i v plném rozsahu, 

nikoli ve zkrácené podobě.  

Je nutné říci, že na Mobilní rozhlas vynaloží obec určité náklady. Odeslání zprávy do mobilní aplikace 

je v tuto chvíli pro obec (odesílatele) zcela zdarma, kdežto SMS jsou obcí placené. Jelikož se snažíme 

zavést úspornou a dlouhodobě udržitelnou variantu rozesílání pro co největší počet obyvatel, byli 

bychom rádi, kdyby ti z Vás, kteří mají dotykové/chytré telefony, dali přednost stažení aplikace 

a příjmu zpráv do ní.  

Mobilní rozhlas umí mnoho dalšího. Prozatím se budeme držet rozesílání SMS a zpráv do aplikace. 

V případě ankety, nebo obecního zpravodaje zašleme email. 

 

Jak se přihlásím k odběru zpráv?  

Společně s tímto průvodním dopisem jste obdrželi barevný registrační formulář / leták. Zde jsou 

uvedeny obě možnosti způsobu registrace. 

1. Vyplněním a odevzdáním registračního letáku.  

2. Přihlášením přes internet. 
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Přihlášení pomocí papírového registračního formuláře / letáku 

 Pro registraci je nutné vyplnit jméno, příjmení, ulice = Sehradice, číslo domu, telefonní číslo, 

email (pokud máte), datum narození (dobrovolné, dostačující je rok). Dále zatrhněte, které 

skupiny informací si přejete dostávat. Ti, kdo nezaškrtnou žádnou preferovanou, budou 

považováni, že chtějí všechny informace z obecního úřadu. Skupiny lze v budoucnu změnit - 

kontaktujete obec, že např. o reklamní sdělení již nemáte zájem a budou Vám odhlášeny 

ze zasílaných zpráv.  

 Na druhé straně formuláře napište datum a přidejte Váš podpis. 

 Formulář odevzdejte na OÚ, nebo do schránky OÚ. Vaše údaje poté ručně zadáme 

do systému. 

Přihlášení přes internet 

 Zde: https://sehradice.mobilnirozhlas.cz/ - zadejte své telefonní číslo – registrovat zdarma – 

zadejte čtyřmístný kód, který vám došel jako SMS – ověřit kód – zde zadejte osobní údaje 

(stejně jako kdybyste se registrovali papírovou formou, viz výše, tučně) – nakonec 2x souhlas 

– dokončit registraci 

 Přes stejný odkaz se můžete v budoucnu přihlásit, když budete chtít udělat změnu. 

Jsem přihlášený a mám chytrý/dotykový telefon, co mám dělat dále? – Stáhněte si aplikaci Mobilní 

Rozhlas/Zlepšeme Česko 

Ať už jste se přihlásili pomocí letáku nebo přes internet, vy kdo máte chytrý telefon – stáhněte si 

prosím následující aplikaci pro příjem zpráv. 

Je pro android i IOS. Nyní se jmenuje Mobilní 

Rozhlas/Zlepšeme Česko od Neogenia s.r.o.. Aplikace 

je mladá, stále se vyvíjí. Je zde množství informací 

a možností. My ovšem doporučujeme zaměřit se 

pouze na základní funkci, a to je příjem zpráv z OÚ. Hned po instalaci aplikace zadejte:  

 Vstoupit pomocí telefonního čísla – zadejte tel. číslo – další – zadejte 4místný kód – zatrhněte 

Souhlas se zpracováním osobních dat – Autorizovat 

 Typy příspěvků: zaškrtněte pouze „Novinky z měst a obcí“ – a dejte nahoře zpět 

 Lokalita: musí zde být - Sehradice (rezidentní místo) 

Když je vše takto nastaveno, budou se Vám zprávy zobrazovat na úvodní straně aplikace ve stylu 

Facebooku. Dále je možné kliknout na „zvoneček“, kde se totéž zobrazí ve zkrácené verzi. 

Vámi zadané registrační údaje budou dobře uloženy a nebudou předány žádné další osobě dle 

podmínek GDPR vztahujících se pro nakládání s osobními údaji. Stejný, nebo podobný informační 

systém používá odhadem minimálně 1200 obcí. Konkrétně tento využívá něco přes 500 obcí v ČR. 

Průběžné informace o zavádění Mobilního rozhlasu budou na Obecním TV infokanálu a na webových 

stránkách obce.  

S dotazy se prosím obracejte na: 

Mgr. Ing. Petr Kučera 

email: mistostarosta@sehradice.cz (kdykoli) 

tel.: 601351209 (po, stř, v 16 - 20 h) 

https://sehradice.mobilnirozhlas.cz/
mailto:mistostarosta@sehradice.cz

