
Jan Hamáček
1, místopředseda vlády

a ministr vnitra

Praha f zári 2018

Ě"l;ilxa? 
8ť04-2l oDK-20 1 B

v souladu s § 98 odst. 1 písm, a) zákona č. 12Bt2000 Sb., o obcích (obecní

zřizení),ve znění pozdějších předpisů, jmenuji od 6, října 201B

Mgr. Michaelu Křížovskou,

osobní evidenční číslo 688523, státního zaměstnance zaYazenéha do

Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,

správcem obce Němčovice
(plzeňský kraj, lČo: 00573922)

Podle § 98 odst, 1 písm, a) zákona o obcích jmenuje Ministerstvo vnitra

správce obce zřad zaměstnanců státu zaťazených do Ministerstva vnitra,

neuskuteční-li se v obci vyhlášené volby do zastupitelstva obce Pro nedostatek

kandidátů na členy zastupitelstva obce. správce obce zabezpečuje úkoly v oblasti

samostatné působnosti, zastupuje obec navenek a je v čele obecního úřadu, činnost

správce obce podle § 98 odst. 4 zákonao obcích končí dnem ustavujícího zasedání

zastupitelstva obce nebo zvolením starosty,

L, S.
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správce obce Němčovice
fimenovaný ministrem vnitra od 6. října 2018)

Mg r. M ichaela Kíižovs ká
mobil:731 677 888

v úředních hodinách:
obecní úřad Němčovice
Adresa: Němčovice 37, 338 24 Břasy

tel.: 37't 795 056
lD DS: usxbzb7

mimo úřední hodiny:
Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly
oddělení dozoru plzeň
Adresa: Nerudova 2675135

30't 00 Plzeň

tel:974 320 721
e-mail: michaela.krizovska@mvcr.cz

Úřeaní hodiny správce obce pro veřejnost

v sídle obecního úřadu Němčovice

Den: středa Hodiny: 12.00 - 14,00

Dosavadním členům zastupitelstva obce zan|ká mandát, dle ustanovení § 55 odst. 2
písm, d) zákona ó. 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k 5. říjnu 2018.

Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje Městský úřad Radnice.

Nouzová telefonní čísla:

Evropská tísňová linka: 112
Hasičský záchranný sbor České republiky. 150
Zdravotnická záchranná služba: 1 55
Policie České republiky: 158

Tísňové linky - etektřina 800 850 860
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