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Žádost o odložení splatnosti nájemného z bytu z důvodu dočasné 
platební neschopnosti vzniklé v důsledku mimořádných opatření               

v souvislosti s epidemií koronaviru 
 

I. Označení bytu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jehož správa byla 
svěřena městskému obvodu Ostrava-Jih a identifikace nájemce bytu 
(vyplňte vždy pouze jednu z variant uvedených pod písmenem A nebo B, nehodící se 
variantu škrtněte) 
 

A) Žádost podává výlučný nájemce bytu  
 

Jméno a příjmení nájemce  Titul  

Datum narození nájemce  

Adresa bytu (ulice, č. pop. / č. or.)  

Městská část Ostravy-Jihu Bělský Les □    Dubina □    Hrabůvka □    Výškovice □   Zábřeh □     

Číslo bytu  Velikost bytu  Nadzemní podlaží  

Telefon  E-mail  

 
B) Žádost podávají společní nájemci bytu 

 

Adresa bytu (ulice, č. pop. / č. or.)  

Městská část Ostravy-Jihu Bělský Les □    Dubina □    Hrabůvka □    Výškovice □   Zábřeh □     

Číslo bytu  Velikost bytu  Nadzemní podlaží  

 

1.  Jméno a příjmení nájemce  Titul  

Datum narození nájemce  

Telefon  E-mail  

 

2.  Jméno a příjmení nájemce  Titul  

Datum narození nájemce  

Telefon  E-mail  

 

II. Vyjádření žadatele/ů o odložení splatnosti nájemného z bytu označeného shora 

 
 

Žádám/e tímto statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih o odložení splatnosti 

nájemného včetně záloh na služby spojených s užívání bytu za období 

od…………………….……..…..……… do……………………...………………… . 

O odložení splatnosti nájemného včetně záloh na služby spojených s užíváním bytu žádám/e                                                          

až do …………………………………………… (uveďte datum, nejdéle do 31.12.2020). 



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava Žádost 
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Žádost odůvodňuji/odůvodňujeme následovně:  
viz bod III. - Poučení žadatele/ů o odložení splatnosti nájemného z bytu 
 

….................................................................................................................................................................................  
 
….................................................................................................................................................................................  
 
….................................................................................................................................................................................  
 
…................................................................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

III. Poučení žadatele/ů o odložení splatnosti nájemného z bytu označeného shora 

K žádosti o odložení splatnosti nájemného z bytu je nutné doložit alespoň jeden z těchto 

dokladů (kopii/e): 

 potvrzení zaměstnavatele, které by mělo obsahovat např. informaci o trvání pracovního poměru, 
období a míře snížení výdělku zaměstnance v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s 
epidemií koronaviru, 

 doklad o ukončení pracovního poměru a potvrzení o evidenci uchazeče o zaměstnání na Úřadu 
práce ČR, přičemž k těmto skutečnostem musí dojít v době trvání nouzového stavu a v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními vztahujícími se k epidemii koronaviru;      

 čestné prohlášení o omezení provozování podnikatelské činnosti (uveďte IČO) v důsledku 

mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru; 

 potvrzení o období a výši pobíraného ošetřovného v důsledku mimořádných opatření v 
souvislosti s epidemií koronaviru; 

 doklad o pracovní neschopnosti nebo karanténě, která vznikla v souvislosti s epidemií 
koronaviru v době trvání nouzového stavu; 

 další potvrzení dokladující platební neschopnost mající příčinnou souvislost s epidemií 
koronaviru. 

Originál žádosti spolu s přílohami je nutné doručit na podatelnu ÚMOb O.-Jih, Horní 791/3, 
Ostrava-Hrabůvka nebo zaslat elektronicky na e-mail posta@ovajih.cz. V případě nutnosti 
nezbytného doplnění dalších informací bude/ou žadatel/é pronajímatelem kontaktován/i. 
 

IV. Prohlášení žadatele/ů 

 

Žadatel/é o odložení splatnosti nájemného z bytu označeného shora výslovně prohlašuje/í 

následující: 

a) Výslovně prohlašuje/í, že veškeré jím/jimi uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé, 

b) bere/ou na vědomí a je/jsou srozuměn/i s tím, že tato žádost není právně závazná, tzn. statutární město 

Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih není povinen splatnost nájemného z bytu rozhodnutím odložit a 

žadatel/é není/nejsou oprávněni domáhat se vydání takového rozhodnutí, 

c) výslovně prohlašuje/í, že si je/jsou vědom/i své povinnosti uvedené v Poučení žadatele/ů o odložení 

splatnosti nájemného z bytu.    

 

Místo a datum:…………………………………. ………………………………………………………….. 

Podpis/y žadatele/ů * 
* V případě manželů nebo jiných společných nájemců bytu podepisují žádost oba manželé nebo všichni společní nájemci bytu 


