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Magistrát města Přerova
Oddělení bytové správy
Blahoslavova 3

750 00 Přerov

Žádost o vy§tavení splátkového

za vyúČtování sluŽeb spojených

Tímto žáďám o uznání splátkového kalendáře na nedoplatek za vyúČtovaní sluŽeb za rok

2018. Dle faktury;i vznikl n.ooptut.t 12 574 Kč, kteqý nejsem sc]roPna jednorázové

ukadit, Jsem ro 4yedqÁ,v druhovske* |o*e'u nežiji a o dcii nepečuji, Sama bydlím v bytě

na ul. 
,-::-,-J 

kde řádně hrái; nájemné. V současné době jsem evidována na

úradu pŤáce CR jako uchazeěka " 
,u*e,i"aní á můj pŤíjem tvoří jen dávky hmotné nouze *

příspěvek na zivou|i u Joprut*r. nu uyái.ni. Dále po6irám příspěvát nu bydlení z dávek státní

sociální podpory. oue áa"ry na uyú.ni nejsou áon,omady tak vysoké,_p{ *i pokryly celé

náklady na domáci"r, 1r":é*, "tánri* 
a plyn), Musím si proio z příspěvku na živobytí

doplácet ještě 67i Kč. Jiné přrjmy nemám az-důvodu mého áravotního stavu se mi nedaří

zvýšit si příjem nari-p.* áo ,u*Ěrtnař'Ž,iouru;u"m o invalidní dŮchod' ale bYl mi zamítnut

pro nesplnění podmínek,

VsoučasnédobězpříspěvkunaživobytíjeŠtěmo;i!i!splácímal*^::č'|městuPřerovu
za yúčtování služeb ipoj.ny.ls.rziuanii. ul,tu ," rok 2017 * to u, výši 300 Kě (splátky mám

rozepsané ao ,rrror*'zozoj. oate *a* uv,oké dluhy vůči společnosti Kruk, které rovněž

splácím dle svých moznoríi po 100 až 200,Kč, od října ne.lpozbcii listopadu 2019 budu navíc

muset začít předplácet po 200 Kč úhradu poplatku iu puu ňu rok2020 tak' abYch měla celou

částku 1000 Kč do března 2020 útraz.nou u nemusela navíc hradit penále,

Nedoplatek byl způsoben velkou .spotřebou 
vody, neboť jsem měla poškozenou přívodní

hadičku ., pr.itot iuého boil.ru v kuchyni. Závaďa v PrŮbĚhu roku nebYla viditelná' Proto

doš'o k tak velkému nárůstu spotřebý.'Nedoplatky zá vyúčtovanÍ.jsem rnívala Pravideině'

ale nikdy v takto vysoké částce.' rroteťajici' uoda ovlivnilá i toto vYÚČtovánÍ'

neboť sě na závadu přišlo až v roce 2018,

Na zakladě shora uvedeného tedy navrhuji splátky, i nadále po 3001{č měsíčně s tím, že první

splátka bude provedena v březnu 2020 _ i.av po ůt"uoc prvního nedoplátku,

V Přerově dne 28.5.2019

kalendáře na úhradu nedoplatku
s užíváním bytu za rok 2018,

Děkuj i z,a vyíizení mé žádosti
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