ADRESOVÁNO: ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SLATINA, BYTOVÝ ODBOR, BUDÍNSKÁ 2, 627 00 BRNO
PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽSKÁ 3, BRNO
místo pro podací razítko
podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno

Žádost o splátkový kalendář

Nájemce:
jméno, příjmení: .............................................................. datum narození: …........................................
byt č. …........ adresa bytu …......................................................................................... v Brně-Slatině
užívám byt na základě nájemní smlouvy (dekretu) č. …..................... ze dne ….................................
Žádám o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku ve výši …........................... Kč, která
vznikla neplacením:
- nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- vyúčtování služeb za rok …...............................
K dluhu dále přísluší poplatek z prodlení (dle zákona č. 142/1994 Sb.), který ke dni …...........................
činí …........................... Kč.

Zdůvodnění žádosti (důvody vzniku dluhu):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Výše uvedenou dlužnou částku vč. poplatku z prodlení navrhuji hradit pravidelnými měsíčními
splátkami ve výši ............................. Kč, a to počínaje ................................... (uveďte měsíc a rok).

Svoji žádost dokládám těmito dokumenty: *)
−
−
−
−

doklad o dlouhodobé pracovní neschopnosti
doklad o nezaměstnanosti
doklad o pobírání sociálních dávek
jiné doklady, dokládající finanční tíseň (uveďte které):...................................................................

*) nehodící se škrtněte

Nájemce prohlašuje, že si je vědom toho:
•
•

že podmínkou uzavření splátkového kalendáře je řádné plnění povinností nájemce především včasnou
úhradou nájmu a úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, tedy že třeba hradit běžný nájem a
k tomu splátky dle splátkového kalendáře
že neuhrazení včasné splátky nebo nájmu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu se
považuje za porušení podmínek splátkového kalendáře a pronajímatel je oprávněn požadovat
jednorázovou úhradu nesplacené části dluhu

V.............................. dne: .............................

........................................................
podpis nájemce

Čestné prohlášení:
Dávám tímto svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina
zpracovávalo veškerá osobní data uvedená v této žádosti pro účely pronájmu obecního bytu včetně projednávání
a uvedení veškerých osobních dat (jméno, příjmení, datum narození, bydliště ap.) v příslušných orgánech
Městské části Brno-Slatina, jejich zápisech a usneseních.
Dále dávám svůj dobrovolný souhlas s nahlédnutím do občanského průkazu, u cizinců do cestovního pasu. Data
uvedená v této žádosti jsou zpracovávána bytovým odborem Úřadu městské části Brno-Slatina, a to pro účely
pronájmu obecního bytu a zveřejňována ve shora uvedeném rozsahu. Osobní data jsou uváděna za daným
účelem i v zápisech ze zasedání orgánů města Brna a v jejich usneseních. Údaje jsou žadatelem poskytovány
dobrovolně za účelem provedení změn v nájemní smlouvě. Žadatel má, jako subjekt údajů, právo přístupu
k osobním údajům a právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení zákona
č. 101/2000 Sb.
S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění

V.............................. dne: .............................

........................................................
podpis nájemce

Seznam příloh:
......................................................................................................................................................................

