
},

Středisko sociální prevence
Olomouc

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace l Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc, ltél.: 5S5 427 141 l e-mail: ssp@ssp-ol.cz lwwussp-ol.cz

Magistrát města Přerova
Odbor správy majetku a komunálních
služeb
Odděleni bytové zprávy
lng. Eva Pospíšilíková, vedoucí odděleni
Bratrská 34
Přerov 75O 11

Datum:
22.B.2013

lrcč. iliii ---*,--_,-",,- i]
i,, 

- 
-**_,,

žádost o odstranění tvrdosti případného postupu statutárního města Přerov ve věci
nájmu obecního by_tu, tj. bytové jednotky č r přízemí bytového domu a

adrese1 *Y50 02 Přerov

Vážená paní inženýrko,
obracím se na Vás ve věci nájemního vztahu k výše označené bytové jednotce, která se
nachází ve vlastnictví statutárního města Přerov. Tuto bytovou jednotku jsem oprávněna
užívat na základě nájemní smlouvy ze dne 1a1,zQlZ. D|e této smloLrvw ie nř:o.Jmětnou

nemovitost oprávněn užívat i můj bývalý manžel , Bývalý
manžel se vůči mé osobě v této nemovitosti dopouštel Jeonani označovaného jako domácí
násilí, a to s takovou intenzitou, že byl Okresním soudem v Přerově shledán vinným ze
spáchání přečinu Ublížení na zdraví dle ust. §146 odst. 1 trestního zákoníku. Kopii rozsudku
trestního soudu č.j. 1 T 8212012-162 přikládám.

Vzhledem k násilnému a tedy protiprávnímu jednání bývalého manŽela jsem byla nucena
předmětný byt fakticky opustit a uchýlit se i s dětmi do náhradního bydlení (azylové domy,

byty užívané na základě smlouvy o podnájmu bytu atp.). Ve věcijsem poté p_odala Žalobu na

zřušení společného nájmu předmětného bytu k Okresnímu soudu v Přerově a soud mému
žalobnímu návrhu vyhověl, kdy rozsudkem ze dne 11.12.2012, č.j. 11 C 17312012-39,

stanovil, že výlučným nájemcem předmětného bytu bude nadále pouze moje osoba
Bývalému manželovi byla zmíněným rozhodnutím stanovena povinnost bytovou jednotku č
po právní moci soudního rozhodnutívyklidit.

Bývalý manžel se proti zmíněnému soudnímu rozhodnuti o zrušení spoleČlého nájmu

v zákolné lhůtě odvolal, přestože ne své straně nemá žádné argumenty. UČelem jeho

jednání je,celou věc pouze uměle a formálně prodlužovat, tedy oddalovat právní moc a
vykonatelnost uvedeného rozhodnutí. Jeho záměrem, ktený jiŽ v souČasnosti uskuteČňuje, je

n'eplatit smluvené nájemné, čímž chce dosáhnout toho, aby příslušná nájemní smlouva byla

ze strany vlastníka, tj. Statutárního města Přerov, pro poruŠování smlouvy v podobě

neplacení nájemného vypovězena, což mi i opakovaně sdělil.

|-*l25
|--
ln,r:.:,

fut o_c! u!s_*

B8nkovn|spojgní:27423150029710100tlČ:75004437loJganizac€ved6návobchodnimrejstřík!uKsvošlrsvě,oddilPí,Vložka796



"@ Středisko sociální prevence
Olomouc

Středisko sociální provence olomouc, příspěvková organizace } Na Vozovce 26, 779 o0 olomouc l tel.: 585 427 14.|,l *mail:

PřestoŽe chápu, že jako společní nájemníci odpovídáme za dodžování povinností
plynoucích ze smlouvy spoleČně a nerozdílně, moje finanční situace mi nedovoluje, abvch
hradila nájem za náhradní bydlení pro sebe a děti a ještě nájemné za bytovou jednotk1
kterou v souČasnosti vzhledem k přítomnosti manžela v ní nemohu užívat. Zleho ,Duuy
mám strach - dopustil se vůči mně násilného trestného činu, Aby nájemní smlouva ze straný
vlastníka nebyla vypovězena, uhradila jsem dne 20,8.2013 dlužné nájemné za období 2113 a
8/13 ve výši 3.000,- Kč, což je maximum finančních prostředků, které vsoučasnosti mohu
vzhledem k pečovánío dvě dětivynaložit.

S ohledem na vŠe výše uvedené bych si Vás proto dovolila požádat o lidský přístup
v podobě případného nevypovězení předmětné nájemní smlouvy, byť by se jednalo o postup
v souladu se smlouvou o nájmu předmětného bytu. Po právní moci rozsudku o zrušení
spoleČného nájmu se do nemovítosti i s dětmi hodlám vrátit a řádně ji užívat, tj. pravidelně
hradit sjednané nájemné. Veškeré dlužné nájemné poté uhradím, např. formou splátkového
kalendáře. Užívání předmětné nemovitostije pro mě důležité především s ohledem na péči o
naše nezletilé děti, které byly násilným jednáním otce již tak dost poznamenány.

Pevně věřím, že současný postup (záměrné neplacení nájemného) bývalého manžela, jehož
násilné chování mě i děti z bytu vyhnalo, je jednáním v rozporu s dobnými mravy a jako
takové by nemělo vést k dalším negativním dopadům do života mého i našich dětí.

S pozdravem
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