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OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

PRÍKAZ – ŠIESTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV
PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce
Báčsky Petrovec.
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21.
Na základe Vyhlášky o zložení a spôsobe práce štábov pre mimoriadne sutuácie
(Úradný vestník RS, č. 98/2010) a článku 19 Rokovacieho poriadku Obecného štábu pre
mimoriadne situácie Obce Báčky Petrovec sa dňa 21.04.2020 uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie číslo 9-1-8 Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec a
v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na území Republiky Srbsko v dôsledku epidémie
koronavírusu z dňa 15.03.2020 a
vydáva sa
PRÍKAZ
ŠIESTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV
PRÍKAZU Z 18.03.2020
1. V súlade s Uznesením o vyhlásení núdzového stavu na území Republiky Srbsko z dňa
15.03.2020 (Úradný vestník RS, č. 29/2020) a článkom 32 odsek 1 bod 16 Zákona o
lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016
– iný zákon a 47/2018) a odporúčaní Ministerstva štátnej správy a lokálnej
samosprávy a Hospodárskej komory Srbska, Štáb pre mimoriadne situácie obce
Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 21. apríla 2020, vydal príkaz, ktorým
sa obmedzuje pracovný čas všetkých obchodných a remeselníckych objektov na
území obce Báčsky Petrovec podľa nasledujúceho princípu:
pracovný čas všetkých obchodných a remeselníckych
objektov (okrem
remeselníckych objektov vyňatých novými vládnymi opatreniami) na území obce
Báčsky Petrovec je od 7.00 do 17.00 hodiny od pondelka do štvrtka a v piatok
od 8.00 do 17.00 hodiny. Určitý počet predajní na území obce Báčsky Petrovec
organizuje pracovný čas v piatok od 4.00 do 7.00 hodiny výlučne pre osoby
staršie ako 65 rokov a zoznam tých predajní možno pozrieť na webovej stránke
Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs
Od 21.04.2020 povolená je práca trhovísk na území obce Báčsky Petrovec
v súlade s pracovným časom, ktorý určia príslušné komunálne podniky.
Zakazuje sa práca pohostinských objektov na území obce Báčsky Petrovec.
Uvedeným príkazom, v súlade s rozhodnutím vlády Republiky
Srbsko,
obmedzuje sa i počet osôb pri zoskupovaní sa na otvorenom alebo v uzavretom
priestore, a to tak, že minimálna vzdialenosť medzi dvomi osobami nemôže byť
menej ako dva metre. V predajniach na ploche 10 m2 môže byť najviac jedna
osoba.
2. V ďalšom období počas trvania núdzového stavu komunálna inšpekcia Obecnej
správy Obce Báčsky Petrovec bude konať zvýšený dozor nad realizáciou týchto
príkazov a za ich eventuálne nedodržiavanie bude podnikať predpísané opatrenia
v rámci svojej príslušnosti.
3. Náčelníčka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec má umožniť prácu z domu
osobám starším ako 60 rokov a ťažko chronicky chorým osobám, tiež jednému z
rodičov dieťaťa mladšieho ako 12 rokov, keď ide o zamestnancov v orgánoch
správy, verejných podnikoch a ustanovizniach, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky
Petrovec.
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4. Dáva sa príkaz všetkým verejným komunálnym podnikom na území Obce Báčsky
Petrovec, aby vykonali dezinfekciu ulíc v osadách obce chlórnanom sodným v čase
zákazu pohybovania sa.
5. Tento príkaz doručiť prostriedkom verejného informovania na území obce kvôli
zverejneniu a informovaniu občanov.
6. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom uverejnenia v prostriedkoch verejného
informovania a uverejní sa v i úradnom vestníku.

REPUBLIKA SRBSKO
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA
OBEC BÁČSKY PETROVEC
OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE

Číslo: 016-01/2020-9-1-8 vs
Dňa: 21.04.2020
Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6
021/780-378, 780-571
VELITEĽ
OBECNÉHO ŠTÁBU
PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
Srđan Simić, v.r.
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