NABÍDKA SLUŽBY – ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ SMS ZPRÁV
Obec Proseč pod Ještědem nabízí novou službu občanům – zasílání informací pomocí SMS zpráv. Služba
je pro občany poskytována zdarma. Službu můžou využívat všichni občané s trvalým pobytem v obci
Proseč pod Ještědem, tj. v místních částech Proseč pod Ještědem, Domaslavice, Javorník, Horka a
Padouchov a občané připojeni na veřejný vodovod provozovaný obcí Proseč pod Ještědem.
Obec Proseč pod Ještědem zasílá prostřednictvím SMS zpráv:
-

upozornění a informace ve smyslu zák. č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)
upozornění, informace, pozvánky na události a další oznámení ve smyslu plnění povinností
obce dle zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

Pokud máte o uvedenou službu zájem, vyplňte přiložený formulář žádosti o zasílání SMS zpráv.
Žádost o zasílání SMS zpráv:
-

odevzdejte na OÚ Proseč pod Ještědem (lze vhodit přímo do schránky).
zašlete na adresu: Obecní úřad, Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub
zašlete na email: kancelar@ppj.cz

Formulář si také můžete stáhnout na internetových stránkách: www.ppj.cz, v sekci Obecní úřad –
Dokumenty ke stažení, nebo vyzvednout na Obecním úřadě.

Žádost o zasílání informací obce Proseč pod Ještědem pomocí SMS zpráv
Žádám obec Proseč pod Ještědem o zasílání níže uvedených informací obce prostřednictvím SMS
zpráv:
- upozornění a informace ve smyslu zák. č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)
- upozornění, informace, pozvánky na události a další oznámení ve smyslu plnění povinností
obce dle zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)
Jméno: ………………………………………………………….. Příjmení: …………………………………………………...
Adresa trvalého pobytu: …..…………………………..…………………………………………………………………….
Číslo mobilního telefonu, na který mají být SMS zasílány: ……..……………………………………………
Pokud požadujete zasílání informací pouze k vodovodu v Jiříčkově výrazně označte: ANO
Beru na vědomí, že tuto žádost mohu kdykoliv odvolat zasláním SMS zprávy z uvedeného čísla
mobilního telefonu na číslo: 602 771 080 nebo 606 255 928 s textem „Odvolávám žádost o zasílání
SMS zpráv“.
Datum: …………………………………..
Podpis: ……………………………………

