
Zásady pro zasílání upomínek dlužných nájmů v bytech po splatnosti

1.upomínka bude odeslána dlužníkovi  po 15 dnech po splatnosti nájmu.

2.upomínka bude odeslána dlužníkovi  po  marném uplynutí  lhůty pro úhradu  uvedené  v  1.upomínce (doba 
uvedená v první upomínce bude 15 dní  na provedení úhrady dluhu od odeslání, rozumí se tím připsání na účet obce či 
do pokladny obce. Splatnost v druhé upomínce bude rovněž 15 dní.

3.upomínka  bude odeslána dlužníkovi  po marném  uplynutí lhůty pro úhradu uvedenou ve 2. upomínce s výzvou o 
úhradě max. do 10 dnů. Spolu v dopise půjde dlužníkovi výzva o nebezpečí ukončení nájemní smlouvy ze strany obce 
pro neplacení nájmu v odkazu na NOZ  §2291 bod 2.
Po kontrole plateb po výzvách uvedených v upomínkách bude do 5 -ti dní zaslána další upomínka.

4.výzva  -   ukončení nájemní smlouvy po prodlení víc než za 3.měsíce.

Příklad:
Předpis nájemného je 25.1. Není uhrazeno – čekáme 15 dní.
9.2. jde 1. upomínka s výzvou na úhradu dluhu. Tzn. 24.2. by měl být dluh uhrazen.
Pokud se tak nestane jde 29.2. další – 2. upomínka na zaplacení. Tzn. že do 15.3. musí být zaplaceno.
Pokud se tak opět nestane půjde 20.3.  další – 3. upomínka, která je splatná do 10 – ti dnů. Pokud nebude tato částka 
do 30.3. uhrazena další upomínka nepůjde.
1 týden před 25.4.  dostane nájemník dopis na dodejku, kde bude informován o tom, že mu bude vypovězena nájemní 
smlouva pokud dluh nebude k 25.4. vyrovnán. (Dle  NOZ  §2291 bod 2. je zde naplněna skutková podstata pro 
ukončení nájemní smlouvy, pokud je  dluh vyšší než součet za 3 měsíce měsíčního nájmu).

Poplatky:

1.upomínka  -  100,- Kč

2.upomínka  -  150,- Kč

3.upomínka  -  250,- Kč

Při zasílání upomínek po splatnosti budou k dlužnému nájmu přičteny poplatky z prodlení, podle podmínek 
v uzavřené nájemní smlouvě.

Schvalovací doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

Zásady pro zasílání upomínek dlužných nájmů v bytech po splatnosti byly schváleny radou obce č. 6 dne  17.3.2023 
usnesením č. 7, nadpoloviční většinou hlasů rady obce.

V Koclířově dne  20.03.2023

                          .............................…......  .........……………...........................
                           Jiří Tesař, starosta obce               Martin Večerek, místostarosta obce
 


