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V Přerově dne 8,9.20l7

Žádost o prominutí poplatků z prodlení

dovoluji si
klienta, pan

jménem svého

Rozsudkem zdejšího soudu ze dne 15."7.2014, čj. llc 3412014-24, a platebním razkazem
zdejšího soudu ze dne2'7.5.2016, čj. 1IC 121l2016-b, byto mémuklientovi uloženo zaplatit
Statutárnímu městu Přerov peněžité pohledávky ve výši 21.16I,- Kč s přísl. a ve výši 't.31I,-

Kč s přísl. K vymožení těchto peněžif,ých pohledávek následně Statutámí město Přerov vedlo
proti mému klientovi exekuci prostřednictvím soudního exekutora JlIDr. Lukáše Jíchy,
Exekutorský úřad Přerov, sp.zn. soudního exekutora2O3Ex 6196117.

Můj klient dne 1'7.'7 .2016 uhradíl soudnímu exekutorovi celkovou částku ve výši 54.628,- Kč,
představující jistiny obou výše uvedených pohledávek, spoiu s naklady na|ézacich íizení, a
rovněž s naklady exekučního íízeni.

Podle výše uvedených soudních rozhodnutí je však můj klient povinen zaplatit Statutárnímu
měslu Přerov ještě příslušenství, ve formě zákonného poplatku z prodlení z dlužných částek.

S ohledem na to, že můj klient již uhradil jistiny dluhů a náklady řizení, tak, jak je výše
uvedeno, si tímto, jménem svého klienta, dovoluji Statutární město Přerov požádat o
prominutí poplatku z prodlení z obou jistin

Yáženápaní Křižovská,

tguto ceslou obrátit se na Vás, resp. na Statutární město Přerov,
nar, bytem Přerov,

Předem děkuji zavyíizení mé žádosti.

S úctou

Neznámá p+at§aď

Digítálně &fi).\no
Jméno: Mgffij H6136g1
Datum: 08.Gí,2017 1 1 :30:56

Mgr. Jan Horáček, advokát

Příloha:
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statutární město přerova
Magistrát města Přerova
odbor §prály majetku a komunálních služeb
oddělení bytové správy

k rukám pí. Ivarry Křížovské

V Přerově dne l3,9.20l7

Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Yážená paní Křížovská,

dOVOlUji si touto restou obrátit se na Vás, resp. na Statutární město přerov, jméneq svg1ro
klienta, pana ,: _ } nar. bytem Přerov,
Rozsudkem zdejšího soudu zo dne l5.7.2014, čj. llc 3412014-24, a platebním rozkazem
zdejšího soudu ze dne 27.5.2016, čj. tlC 12|/2016-8, bylo mému klientovi uloženo zaplatit
Statutárnímu městu Přerov peněžité pohledávky ve výši 21.16I,- Kč s přísl. a ve výši 7.3ll,-
Kč s přísl, K vymožení těchto peněžitých pohledávek následně Statutární město Přerov vedlo
proti mému klientovi exekuci prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy,
Exekutorský uřad Přerov. sp.zn. soudního exekutora 203Ex 619611,7.

Můj klient dne 17 .7.20l6 uhradil soudnímu exekutorovi celkovou částku ve výši 54.628,- Kě,
představující jistiny obou výše uvedených pohledávek" spolu s náklady nalézacích íízení, a
rovněž s náklady exekučního řizení.

Podle výše uvedených soudních rozhodnutí je však můj klient povinen zaplatit Statutámímu
městu Přerov ještě příslušenswí, ve formě zákonného poplatku z prodlení z dlužných částek.

Můj klient se již delší dobu nachází v nepříznivé finanční situaci. Do této nepříjemné situace
se dostal z důvodu své podnikatelské činnosti, kdy mu nebylo proplaceno větší množství
fakíur od zákazníků, v důsledku čehož byl sám nucen se zadlužit. Klient však hodlá dostát
veškerým svým závazkům a tyto řádně uhradit. Vyjma výše uvedeného dluhu se tak snaží
splácet i dluhy ostatní, avšak poplatek z prodlení pro něj představuje poměrně vysokou
finanční zátěž,

S ohledem na to, že můj klient již uhradil jistiny dluhů a náktady íízení, tak, jak je výše
uvedeno, a s ohledem na jeho finanční situaci. si jménem svého klienta dovoluji Statutámí
město Přerov požádat o promirrutí poplatků
Předem děkuji zavyřizení mé žádosti.

S úctou

Lukáš Váňa
Mgr. Jarr Horáček, advokát
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