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Zastupit*lsivo nrčsta Přerova
pr$ stř,*dnictvirrr VÍagi stíátu m č §ta Přerova.
Rralrská 34 Přerov

Y Přerovč dn* 1.7.?015

Žádq{itl prtrryinqti {tlužnébn p§ptaíkq p prodl§]ni- r}jí|}adn§ ieho č$,sti

Byl j:;e:,:i nájemcern obecrriho bytu v clomči -'---) v Přercrvě spolu se svol bývalou

rnanželkou Na záktradě platebního rozkazu č" j. Rr: ?5912ú04 jsnle by,li

s lryvalou manželknu povinni uhradit ? l .21q.-Kó s poplatke nr z prnrllerri ve výši ?,5 prornil* rienné a

náklacly řízerrí §tatutári:imu nrěstn Přerov. Já jsem předpokládrrl, že lutn riiistku uhradí b!,"lalá

rnanžglka, crrž nerčirrila, N}rni je vůči náx vedena eseklce pod č. j. lů3 Ex 'll33$l15 soudníin

exekutr:rem JtJDr.'l'oruášent Vrátroc, §lužnr_lu.iistin;,isem ve výši 31.3l9,-Kč uhradil dne 1,7.?0l5.

náklarly vrvkarrávacihrr a nalózacihcr řízeni ve výši 11.1S?,-Kč jsem takč uratlil 1"?,?0l5. V soričasnasti

nrizbývá uhrarlit *ca 230.ů00,-Kč na poplatku z prodieirí.

l}r:volqii si tímtrr prržádat o prtlminutí t*hoto peiplatku z prodlení, nebo.ie}:o větší části, neboť

*proti stávajícír"rru dltrhx je tat* částka ví*e než rJesetinág{rbná o pro mě zgela likvidačrrí. Jsenl

inva}idní rlůr..hcrdee, mám anemocnční srdce. pečuji o svólto svna a se zdravott:im

p*stiže:rirrr. narozenélro -.- ,listinu a nákla<ly "isern uhradil ze zapůjčenÝch linanč.níclr

prostředkri a jsenr připaverr v* splátkáth hradit exekutor*vi jeho náklad3l řízení,Navic .isern tuta

situa*i rrgzavinil- pouze po mně yl,máhqií dlulry- rtré bývalé rrranželky.

Pokud nedojtl* k pr*minutí tllužnÉho poplatkri z prodlení nebt: jelrrl větší části. exekutcr nri

prodá mť{ dťrrr"r č, p, 15aD{> v horlnotě cca l5i} 0{}0"- což je částka. která nepokryj* celou dlužtrr:*

čá*tku a já bLrdrr bezdolnovcell ff se rvýn pcrstiženllnr s_vtt*lrr nebudeme nrít kde bydlet.

§lažrlě Vás ž-adárn o pocliopení v nré nelehké živatní situa*i,

S poz-drar em
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Přilohy-: Kr,rpie riokladů o zaplacení uveden3,ch částek

- lnvalidni důchod
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