Návod - Jak se zaregistrovat na webu ostromer.mobilnirozhlas.cz
Ve vašem prohlížeči internetu (Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge,...)
přejděte na adresu: https://ostromer.mobilnirozhlas.cz/
Objeví se Vám následující okno:

Zde klikněte na jeden ze dvou totožných tlačítek Registrovat se
Poté se dostanete na další stránku Nastavení informací

1

Zde vyberte z nabízeného seznamu ulic tu Vaši a do sousedního pole vyplňte
číslo popisné.
V sekci 2. Nastavení informací podle zájmů si vyberte kategorie, z kterých
chcete dostávat informace:
Krizové informace jsou předvyplněné (zaškrtnuté) a nedají se zrušit.
V případě, že patříte mezi slabozraké a nebo jste nevidomí, a někdo Vám pomáhá
formulář vyplnit, zaškrtněte políčko Ano. Tudíž budete informace dostávat formou
hlasových zpráv.
Poté klikněte na tlačítko Přejít na další krok
2

V tomto okně zadejte svůj e-mail a telefonní číslo.
Telefonní číslo je povinný údaj, bez něj není možné se do systému registrovat.
Telefonní číslo zadávejte v mezinárodním formátu bez mezer
např.: +420123456789
SMS je nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak vás může obec upozornit na
krizové situace.
E-mail doporučujeme vyplnit také, systém umožňuje i zasílání e-mailů
s aktuálními informacemi.
E-mail je pro méně urgentní informace jako jsou pozvánky na kulturní a sportovní
akce,...
Po vyplnění údajů klikněte na odkaz Ověřit telefonní číslo
Stránka se změní na následující.
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Do políčka Zadejte prosím ověřovací kód, který jsme zaslali na vaše telefonní
číslo +420......... napište čtyřmístný kód, který Vám přišel SMSkou.
Poté klikněte na odkaz Ověřit a přejít na další krok
Nyní se objeví závěrečná obrazovka
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Zde můžete zadat svoje jméno a příjmení, datum narození a pohlaví.
Povinný údaj je jenom Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Hořice.
Registraci dokončíte kliknutím na odkaz Dokončit registraci
Proč je vhodné vyplnit a ostatní údaje:
• aplikace umožňuje zasílat zpětnou vazbu či zadávat nové podněty, pak je
velmi vhodné, aby město vědělo, s kým komunikuje
• aplikace umožňuje oslovovat občany dle věkových skupin, v případě, že Váš
věk neuvedete, pak budete z takovýchto zpráv logicky vyloučeni

Po úspěšné registraci se objeví následující okno.
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