
                   Příloha č.4 k NGŘ č.40/2007

 

V souladu s ustanovením § 10 odst.1 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č.40/2007,

o zajišťování přechodného ubytování příslušníkům Vězeňské služby České republiky, zaměstnancům v pracovním

poměru k Vězeňské službě České republiky a cizím osobám, požaduji poskytnout krátkodobé ubytování

v ubytovně : Akademie VS ČR Akademie VS ČR

Energetiků 321 Jižní 267

471 27  Stráž pod Ralskem 471 27  Stráž pod Ralskem

na dobu určitou od: do :
počet nocí

počet ubytovaných
2
 : viz příloha

Zdůvodnění požadavku :

Údaje o žadateli :

Jméno a příjmení (hodnost, titul) :

Číslo služebního (občanského) průkazu

Organizační jednotka služebního (prac.) zařazení :

Telefon na pracoviště :

V  dne :

Stanovisko přímého nadřízeného
3
 :

V  dne :

Vyjádření ředitele organizační jednotky odpovědného za provoz ubytovny :

Ubytování povoluji s úhradou
1
   -    bez úhrady

1

   nepovoluji - důvod :

V ubytovně (adresa) : Ubytovna AVS ČR Ubytovna AVS ČR

Energetiků 321 Jižní 267

1)
  nehodící se škrtněte

2)  
jen u mimoslužebního důvodu, uvést údaje o dalších ubytovaných osobách

3) 
jen u služebního důvodu

             Požadavek

               na krátkodobé ubytování v ubytovně Vězeňské služby České republiky

vrchní rada

funkce, jméno, podpis

podpis žadatele 

služební - mimoslužební
1

ředitel Akademie VS ČR

plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP



Příloha č.1

Další ubytovaní :

1. Údaje o žadateli :

Jméno a příjmení (hodnost, titul) :

Číslo služebního (občanského) průkazu

Organizační jednotka služebního (prac.) zařazení :

Telefon na pracoviště :

na dobu určitou od: do :
počet nocí

2. Údaje o žadateli :

Jméno a příjmení (hodnost, titul) :

Číslo služebního (občanského) průkazu

Organizační jednotka služebního (prac.) zařazení :

Telefon na pracoviště :

na dobu určitou od: do :
počet nocí

3. Údaje o žadateli :

Jméno a příjmení (hodnost, titul) :

Číslo služebního (občanského) průkazu

Organizační jednotka služebního (prac.) zařazení :

Telefon na pracoviště :

na dobu určitou od: do :
počet nocí

4. Údaje o žadateli :

Jméno a příjmení (hodnost, titul) :

Číslo služebního (občanského) průkazu

Organizační jednotka služebního (prac.) zařazení :

Telefon na pracoviště :

na dobu určitou od: do :
počet nocí

5. Údaje o žadateli :

Jméno a příjmení (hodnost, titul) :

Číslo služebního (občanského) průkazu

Organizační jednotka služebního (prac.) zařazení :

Telefon na pracoviště :

na dobu určitou od: do :
počet nocí

V 

podpis žadatele 
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