Verejné prerokovanie
Návrhu Územného plánu zóny
Jarovce Sever
v zmysle § 23 ods. (1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

V zmysle § 5 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 258/2021,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam hromadných podujatí, s účinnosťou od 22. 11. 2021, sa
na zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe
zákona, použijú opatrenia podľa § 3 písm. d), f) až m).
Ide predovšetkým o kontrolu prekrytia horných dýchacích ciest,
hygienické opatrenia (dezinfekcia, vetranie), plnenie prevenčných
povinností (rozostupy, informačné tabule).
Z uvedeného dôvodu sa tak na verejné prerokovanie UPN Z nevzťahuje
povinná kontrola dodržania zvoleného režimu, ani kapacitné
obmedzenia.
Na základe uvedeného je možné verejné prerokovanie Návrhu ÚPN Z,
ktoré sa zvoláva na základe § 23 ods. (1) zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov uskutočniť.
Zároveň uznesenie vlády SR č. 1/2021 dalo výnimku zo zákazu
vychádzania osobám na „cestu na hromadné podujatie, ktorého
prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR“
(rozumej povolil napr. vo vyhláške).

Opatrenia pre výkon hromadného podujatia
Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN zóny Jarovce Sever
konané v zmysle § 23 ods. (1) stavebného zákona
Opatrenia pre výkon hromadného podujatia sú podľa § 3 písm. d), f) až
m) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 258/2021 zo dňa
18.11.2021 nasledovné:
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite
prekrytými hornými dýchacími cestami,
f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch,
kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom
a papierovými utierkami,
h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na
alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť
iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
i) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam
o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia,
je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
j) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
k) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a
odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť
dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento
rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí
v režime OP.
l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb
aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

OZNAM
• Vstup do priestorov hromadného podujatia
je možný iba s prekrytými hornými
dýchacími cestami respirátorom bez
výdychového ventilu.
• Pri vstupe použiť dezinfekciu rúk.
• V prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia je osoba povinná zostať
v domácej izolácii.
• Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho
respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho
lekára a opustiť hromadné podujatie.
• Pravidelne si umývať ruky mydlom
a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov.
• Zákaz podávania rúk.
• Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi
osobami.

