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4.-- -:,.Věc ; Žádost o prominr_*tí poplatku z prodlení

Jmenuji sel
bytu na adrese

jako bývalý nájemce dvoupokojového
Přerově, se na Vás, jako §právce předmětného bytu, obracím

se žádostí o prominutí poplatku z prodlení,

Dle platebního rozkazu okresního soudu v přerově, ze dne ?4.4.2a12, mě bylo

uloženo : uhradit Domovnísprávě města Přerova, se sídlem v Přerově, Biahoslavova 3

finanční částku ve výši 35 002,-Kč s příslušenstvínn"

Tuto čáetku jsem hradila forrnou splátkového kalendáře a částka 35 002,- KČ byla ilhrazena
v měsicičervnu 2014.

Důvody mé žádosti :

Do roku 20*§ byta v§echno v pořádku, neměla jsem žádné pohledávky ani diuhy. Situace se
změnila, když se ke nrně přistěhoval po rozvodu nranželství můjjediný syn
narozenčllll

§y* měl problémy s hraním na autolfiatech a postupně jsme se dostávali do dluhové pasti,

dluhy se řešily dalším dluhem, Situace se vyhrotila natolik, že se nehradil nájem z bytu, p|yn

a elektrika, To bylo také příčinou toho, že jsme z bytu byli vysiěhováni v měsici lednu 2a12,
Já si našla podnájem v jednom pokoji a syn se odstěhoval ke kamarádovi. V březnu 2012 syn
řešil svcu svízelnou situaci tím, že dobrovolně ukončíl svŮ.i život, já zůstala sama a silně
zadlužená,

V červenci 2o12 mé byl Domovní správou v Přerově umožněn splátkový kalendář a dluŽnou
částku jsem začala hradit, V měsíci óervnu 2014 byly celá částka ve výši 35 002,-KČ uhrazena
a byly také uhrazena částka ve výši 3 492,-Kč za vystěhování z bytu.

Dosiala isem druhou šanci, kdy Domovní správa v Přerově mě poskytla jednopokojový byt

na adrege -, Velrni sitoho vážír"n, to byla hlavní motivace uhradit veŠkeré
pohiedávky.

pobírám starobnídůchod ve výši 7 572,- Kč, po stržené exekucičinímůj měsíČnípříjem
7 111,-Kč. Z toho hradím nájem, elektřirru, plyn, poplatek ČRo a ČT, ranelovou televizi v celkové
částce 3 971,-Kč.

Obracim §§ na Vás se žádostí o prominutí poplatktl z prodlení. Pokud budu hradit poplatky,

současně Vás žádám o urnožněnísplátkového kalendáře.

Chtěla bych Vám předen poděkovat za Vaše pochopení,

příloha : výše starobního důchodu
SlPo

V Přerově 16.7.2a14
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