Obec Petrovice
Informace starosty obce

Usnesením Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 je nouzový stavu z důvodu epidemie nového
koronaviru SARS CoV-2 prodloužen do 12. prosince 2020.
Nadále se činnosti úřadů, provoz škol, provoz maloobchodu a služeb, volný pohyb osob atd. řídí
mimořádnými opatřeními přijatými vládou.
Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo PES: Protiepidemický systém ČR - stupně pohotovosti dle aktuální
epidemické situace. Stupeň pohotovosti bude odvozován od vývoje denních hodnot indexu rizika a dalších
ukazatelů epidemie nemoci COVID-19.
Dle aktuální situace na území České republiky se bude od 3. 12. 2020 provoz řídit PES ve stupni 3.
Provoz orgánů veřejné moci a správních úřadů je nadále omezen. Úřední hodiny jsou stanoveny na dva dny
v týdnu v rozsahu max. 5 hodin.

Úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice:
Pondělí, středa: 9:00 – 11:00 hodin

13:00 – 16:00 hodin

Na obecním úřadě není zaveden elektronický objednávkový systém.
Předem sjednané návštěvy mají přednost.
Aby byla dodržena pravidla provozu spočívající v omezení osobního kontaktu, je upřednostňován
písemný, elektronický či telefonní kontakt.

Písemná komunikace – sídlo na adrese:
Petrovice č. p. 68, PSČ: 675 21
Poštovní schránka je umístěna na budově před vstupem. Zvláštní box není zřizován.
Elektronicky: e-mail: obec@petroviceutrebice.cz
datová schránka OVM - ID: 9yrawhd
Telefonicky: mobil OÚ: 725 101 412
mobil starosty: 603 369 146
Poskytování informací - internetové stránky obce:
https://www.petroviceutrebice.cz

Provoz Místní lidové knihovny Petrovice
vždy v úterý od 15.00 do 18:00 hodin.
Omezen je možný počet osob přítomných v prostorách knihovny - 1 osoba na 15 m2.
V prostorách Místní lidové knihovny mohou být současně přítomny 4 osoby (čtenáři).
Při osobním kontaktu s pracovníky obce v budově č. p. 68 musí být dodržována opatření zabraňující
přímému kontaktu:
- použití ochranných prostředků dýchacích cest (zakrytí úst a nosu),
- použití dezinfekce rukou u vstupu do budovy, příp. před vstupem do kanceláře,
- dodržování bezpečné vzdálenosti alespoň 2 metry,
- vstup do kanceláře OÚ je povolen pouze jedné osobě,
V budově je zakázáno shlukování osob a jsou omezeny podmínky pro sezení na chodbách.

Provoz veřejné tělocvičny registrovanými osobami
Stávající situaci, kdy jsou některé provozy a zařízení opakovaně uzavírány, využívá vlastník budovy
k provádění stavebních prací – realizaci nových rozvodů elektroinstalace.

Z uvedeného důvodu je vstup do tělocvičny v obci do odvolání uzavřen.
V Petrovicích dne 3. 12. 2020

Mgr. Petr Padrnos, starosta

