
Nová služba občanům obce Břehy – SMS zprávy z obce 

O jakou službu se jedná?  

Každý občan obce Břehy si nyní může nechat do svého mobilního telefonu zasílat důležité aktuální 

informace místního obecního úřadu. Tento moderní informační systém, který dovoluje oslovit velké 

množství lidí zároveň, je praktickým a cenným nástrojem zejména v době povodní, vichřic, 

sněhových kalamit, výpadků elektrické energie nebo dodávek vody, občané se ale jeho 

prostřednictvím včas dozvědí i o termínu konání zasedání zastupitelstva, kulturních a sportovních 

akcích, svozech nebezpečného odpadu, záměrech zastupitelstva obce a dalších důležitých věcech.  

 

Komu je služba určena?  

Služba je určena pouze občanům obce Břehy.  

 

Jak mohu službu začít využívat a kolik mě to bude stát?  

Zasílání zpráv sms je pro občany zcela zdarma. Každý, kdo si přeje, aby mu byly zprávy zdarma na 

jeho mobilní telefon zasílány, se může obrátit na pracovnici obecního úřadu osobně. 

K registraci uveďte mobilní telefon. 

Ze systému se je možné kdykoliv zdarma odhlásit. (Osobně na obecním úřadu) 

Co Vám systém umožní: 

 rychlý a moderní způsob komunikace s občany  

 zasílání důležitých zpráv obecního úřadu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu  

 povodně, vichřice, sněhové kalamity  

 výpadky elektrické energie a vody  

 termíny zasedání zastupitelstva obce  

 termíny svozů nebezpečného a velkoobjemového odpadu a starého železa  

 kulturní a sportovní akce - termíny a místa konání  

 aktuální záměry zastupitelstva a rady obce - prodeje, pronájmy, směny  

 informace o tom, do kdy a v jaké výši je třeba uhradit místní poplatky  

                        a mnoho dalších užitečných informací. 

 

 to vše pro občany obce Břehy je zdarma  

 budou zasílány pouze opravdu důležité informace  

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky obecního úřadu, kteří Vám rádi 

pomohou a poradí! 

 

Další možnost jak získat informace z naší obce je možnost registrace svého emailu na oficiálních 

stránkách obce Břehy www.obecbrehy.cz  On-line služby – Odběr novinek.  

 

Pro dotazy a připomínky mě prosím kontaktujte: 

Lukáš Novotný - telefon: 604 318 635 email: tora-bora@seznam.cz  

 

Obecní úřad: 

telefon: 466 959 618, nebo e-mail na adrese brehy@obecbrehy.cz   

 

 


