OBEC

PETROVICE

Obecný úrad Petrovice

013 53 PETROVICE

V Petroviciach dňa 23. 03.
3. 2020

OPATRENIE OBCE PETROVICE V SÚVISLOSTI SO
ŠÍRENÍM PRENOSNÉHO OCHORENIA COVID – 19
NA ÚZEMÍ OBCE PETROVICE

Obec Petrovice,, zastúpená starostom obce Ing. Antonom Pláňavským
ňavským, na základe
Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa
d
24. 3. 2020
v zmysle § 5, ods. 4, písm. h), 48 ods. 4 písm. c), ods. 4, písm. h), ods. 5, písm. e) zákona č.
355/2007 Z.z. a podľaa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, prijíma

od 25. 03. 2020 až do odvolania
na území obce Petrovice a v organizáciách s pôsobnosťou obce Petrovice toto opatrenie:
opatrenie

V obci Petrovice na celom území:
-

-

-

-

-

Zakazuje sa organizovať
organizova kultúrne podujatia, hromadné spoločenské
čenské posedenia pre
občanov,
anov, fyzické osoby a podnikateľov,
ov, ako aj miestnych organizácii pod obcou
Petrovice,
Zakazuje sa organizovať športové podujatia,
Zakazuje sa vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích
ciest, takisto zakazuje sa vstupovať
vstupova do objektov obce a všetkých otvorených predajní
na území obce Petrovice bez ochranných rúšok,
Obmedzujú sa návštevy na obecnom úrade v Petrovice v uvedenom termíne za účelom
vybavovania písomnosti a potvrdení. Občania obce Petrovice môžu svoje žiadosti
zasielať poštovou zásielkou na adresu: Obec Petrovice, 013 53 Petrovice 80, email:
obecpetrovice@stonline.sk alebo telefonický na číslo: 041/5589009
obecpetrovice@stonline.sk,
89009, 0915 789 011,
Výnimku z obmedzenia návštev obecného úradu je možné uplatniť
uplatni len v prípade
neodkladných záležitosti ako je úmrtie v rodine, alebo živelná pohroma.
Vybavujú sa písomnosti len v nevyhnutne potrebnej miere, ktoré sú dôležité pre
fungovanie fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb,
obmedzuje sa vybavovanie písomnosti v súvislosti so stavebnými konaniami
a katastrálnymi konaniami,
V rámci čistoty
istoty objektu Obecného úradu v Petroviciach zabezpe
ezpečiť dezinfekčné
prostriedky a častejšie
astejšie vykonávať
vykonáva čistotu priestorov, najmä kľučiek
čiek na dverách,
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Zabezpečiť informovanosť
informovanos občanov na svojej web stránke www.obecpetrovice.info a
v miestnom rozhlase o prijatých opatreniach obce Petrovice ako aj Úradu verejného
zdravotníctva SR.
Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú
seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú
mieru, a to za účelom
elom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori
patria z pohľadu
adu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných
komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.
obyvate stva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby
na nevyhnutnú mieruu obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany
ich zdravia, s cieľom
om eliminácie rizika šírenia ochorenia.
Obec Petrovice oznamuje občanom,
ob anom, že z dôvodu obmedzenia vychádzania dôchodcov
na minimum v prípadoch, keď
ke osoby staršie nad 65 rokov nemajú
jú doma alebo v obci
blízkych príbuzných, ktorý by im vedeli zabezpečiť
zabezpe nákup nevyhnutných potravín,
ako i zabezpečenie
enie liekov u ich lekárov, môžu takýto občania
ania požiadať
požiada obecný úrad
v úradných hodinách na tel. čísle 5589009 o zabezpečenie
enie tejto služby, na ich náklady
a finančné
né prostriedky. Upozorňujeme občanov,
anov, že táto služba bude poskytovaná len
osamelým dôchodcom a ľuďom odkázaným na pomoc v nevyhnutne potrebnej miere
a v nevyhnutne potrebnom čase v závislosti od množstva záujemcov o túto službu
a kapacitných
itných možností zamestnancov obecného úradu do odvolania krízových
opatrení na území našej obce.

Základná škola s materskou školou Petrovice:
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice zabezpečí:
-

-

-

Základná škola s materskou školou v Petroviciach
iciach bude uzatvorená do odvolania
krízových opatrení pre denný vyučovací
vyu
proces v jej objektoch v rátane jednotlivých
stredísk a to materská škola, školská jedálen, školský klub detí,
Zabezpečiť organizáciu vyučovacieho
vyu ovacieho procesu prostredníctvom internetového
internetov
prenosu,
Komunikovať s vedením školy poštovou formou – zasielanie pošty na adresu,
Základná škola Petrovice,
Petrovice ústredie 72, 013 53 Petrovice, tel.: 041/5589028,
041/55
alebo
emailom: skola@zspetrovice.edu.sk,
skola@zspetrovice.edu.sk
Zabezpečiť informovanosť
informovanos
rodičov a občanov
anov na svojej web stránke
WWW.zspetrovice.sk o prijatých opatreniach Základnej školy s materskou školou
Petrovice,, ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR.
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Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča - pre všetky obce, ktoré sú
začlenené v tomto spoločnom
spoločnom stavebnom úrade ako samostatné stavebné
úrady obcí:

-

-

Obmedziť v uvedenom období prijímanie nových žiadosti o vydanie stavebného
povolenia, alebo Oznámenia o drobnej stavbe a iných konaní v rátane kolaudačných
kolauda
konaní,
Občania
ania môžu svoje otázky zasielať
zasiela poštou na adresu Spoločný
čný stavebný úrad pre
obce v okrese Bytča,
ča, Námestie SR č. 5, 014 01 Bytča,
a, emailom na adresy
zamestnancov:
Ing. Veronika Palková: email - stu.palkova@gmail.com , tel.: 0911525298
Ing. Miroslava Kubáňová:
ňová: email - kubanovastu@gmail.com,, tel.: 0904680690

Zariadenie
ariadenie pre seniorov Petrovice:
-

-

Na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa
pod
§ 5 ods. 4 písm. h) zákona č.. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
( alej len ,,zákon č.
č 355/2007 Z. z.)
vo veci
eci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
COVID-l9
l9 a možným ohrozením verejného zdravia podľa
pod a § 48 ods. 4 písm. e) zákona
č.. 355/2007 Z. z. a podľa
podľ § 46 a § 47 zák. č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
(
len ,,zákon č.71/1967
.71/1967 Zb.") nariaďuje
naria
zákaz návštev v Zariadení pre seniorov Petrovice až do odvolania,
S vedením Zariadenia pre seniorov Petrovice možno komunikovať
komunikova poštovou formou –
zasielanie pošty na adresu, Zariadenie pre seniorov Petrovice, 013 53 Petrovice 74,
tel.: 041/7003054, 0917 265 317 alebo emailom: zps.petrovice@gmail.com

Ing. Anton Pláňavský
Plá
starosta obce Petrovice
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