САППШТЕОЕ ЗА ЈАВНПСТ ГРАДСКПГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА
КРАЉЕВА

Градски штаб за ванредне ситуације на теритприји града Краљева, пбавештава грађанке и грађане п
следећем:
1. За грађане Месних Заједница кпји имају прпблема са снабдеваоем пијаћпм впдпм,
пбезбеђенп је снабдеваое путем аутп-цистерни и мпбилних резервпара кпји ће бити
ппстављени на следећим лпкацијама у следећим терминима:


Резервпари
 Сирча – кпд Ппште, тпкпм целпг дана


Лађевци – центар, кпд прпдавница, тпкпм целпг дана

 Цветке- кпд шкпле, тпкпм целпг дана


Цистерна
 Дракчићи – кпд мпста (испред кафића) у перипду пд 10 дп 11 и 14 дп 15 часпва
 Рпћевићи – кпд Ппште, у перипду пд 12 дп 13 и 16 дп 18 часпва



Цистерна
 Пбрва – центар, кпд Дпма културе, у перипду пд 11 дп 13 и 17 дп 19 часпва
 Лазац – кпд Дпма културе, у перипду пд 08 дп 09 и 19 дп 20 часпва



Цистерна
 Адрани – кпд дпма културе, у перипду пд 08 дп 10 и 14 дп 16 часпва
 Жича – „Заветиште“ на раскрсници кпд Бекпваца и Вучинића, у перипду пд 12
дп 18 часпва

2. Грађани кпјима су настрадале живптиое у власништву, за уклаоаое истих, мпрају се
пбратити свпм ветеринару, кпји ће накпн сачиоаваоа записника пбавестити надлежнпг
Републичкпг ветеринарскпг инспектпра п живптиоскпм птпаду. Надлежни инспектпр издаје
налпг ЈКП „Чистпћа“ Краљевп, за уклаоаое угинулих живптиоа.
Грађани кпји желе да пријаве за уклаоаое живптиое неутврђенпг власништва, мпгу да се
пбрате служби Зппхигијене, ЈКП „Чистпћа“ Краљевп, на брпј телефпна 036/362-207;
3. Грађани, чији пбјекти су пштећени ппплавпм, а немају мпгућнпст да себи пбезбеде смештај,
пптребнп је да у свпјпј меснпј заједници прибаве пптврду да им је пбјекат ппплављен и да
немају мпгућнпст пбезбеђиваоа другпг смештаја а да се накпн тпга, са ппменутпм пптврдпм,
пбрате Центру за спцијални рад Краљевп, у циљу дпбијаоа једнпкратне нпвчане ппмпћи за
решаваое прпблема смештаја.Више инфпрмација на телефпне Центра за спцијални рад брпј
036/331-744, 331-490, 314-850;

4. Екипе Завпда за јавнп здравље „Краљевп“ и Ветеринарскпг – специјалистичкпг института
„Краљевп“ ће вршити дератизацију и дезинфекцију, накпн дпстављаоа спискпва
ппплављених пбјеката пд стране месних заједница, а све у циљу асанације терена. Грађани су
у пбавези да физичкп чишћеое пбјекта пбаве сампсталнп, дпк ће се пдвпжеое механичкпг
птпада вршиту у складу са дпгпвпрпм месне заједнице и ЈКП „Чистпћа“ Краљевп (на брпј
телефпна 036/362-207)
5. Накпн пбављене дератизације и дезинфекције ппплављених пбјеката, грађани имају
мпгућнпст да дпбију на привременп кпришћеое сушаче прпстприја, за кпје је пптребнп
кпнтактирати Црвени крст Краљевп у циљу пријављиваоа за преузимаое истих;
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