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Náš tým
odborníků

Obyvatelé Braňan mají na město vztek

nám zvednout

Mgr. Lukáš Zelený

Mgr. Roman Moussawi

JUDr. PhDr. Martin Šváb

JUDr. Jiří Hartmann

JUDr. Pavel Novák

JUDr. Dagmar Raupachová

Rada:

JUDr. Jiří
Hartmann

20 procent je maximum
měsíců od posledního zvyšování nájmu,“
vysvětluje Hartmann.
Toto zvýšení ale nesmí přesáhnout 20
% nájemného (které nájemce platil v
posledních třech letech) anebo srovnatelné nájemné, které
se platí v daném místě. To musí ale pro-

najímatel dostatečně
prokázat, pouhé tvrzení prý nestačí. „Za
tímto účelem se pořizuje posudek znalce o výši obvyklého
nájemného pro konkrétní byt anebo doložení alespoň tří
srovnatelných nájemných,“ vysvětluje Jiří
Hartmann.

m ůže zdarma

www.blesk.cz/pravni-poradna

Mail

ombudsman@cncenter.cz

Telefonicky

Na čísle 530 514 415 je připravena operátorka
Vaše nároky.cz předat váš případ odborníkům,
kteří spolupracují s Ombudsmanem Blesku. Ti už zdarma posoudí, jaké jsou vaše šance na vítězství.

Pošta

MAO

Wacker Neuson s.r.o.

dceřiná společnost WACKER NEUSON SE patřící
mezi přední světové výrobce stavební mechanizace
přijme uchazeče na pozici:

„Je lepší
si vydělat,
než půjčovat.“

SERVISNÍ MECHANIK
pro středisko Brno

PODPORA

PRODEJNY

Tel.: 800 111 112 | nabor@m2c.eu

Vaším úkolem bude provádění servisních oprav
stavebních strojů a mechanizace. Za tímto účelem
budete u naší firmy vyškolen.
Požadujeme:

●
●
●
●
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530 514 415

Své příběhy můžete stále posílat na adresu redakce
Blesku – Komunardů 42, Praha 7, 170 00. Pokud chcete, abychom váš problém předali odborníkům ze společnosti Vaše nároky.cz, musí mít obálka nalepené logo.

INZERCE

Plat: 17.000 – 22.000 Kč
měsíčně

Pro mailovou komunikaci je stále k dispozici »blesková« adresa ombudsman@cncenter.cz. Příběhy, které se týkají odškodnění, redakce přepošle společnosti Vaše nároky.cz. I zde odborníci posoudí váš případ a budou vás kontaktovat.

JUDr. Lucie Hrdá

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na mailovou adresu: ombudsman@blesk.cz
Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu
v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Internet

Na internetové adrese blesk.cz/pravni-poradna najdete řadu užitečných rad,
přehledně rozdělených do jednotlivých
sekcí. A navíc i možnost zaslat svůj příběh Ombudsmanovi Blesku nebo přímo společnosti Vaše nároky.
cz. Stačí vyplnit krátký dotazník.

Mgr. Petr Novák

OMBUDSMANA BLESKU?
OMBUDSMA
NAPIŠTE
Š NÁM
Á SVÉ PŘÍBĚHY

bratry Jetely nejlepším
řešením, když návrh na
zvýšení nájmu nepodepíšou. Pronajímatel se
pak bude muset domáhat zvýšení nájemného
soudní cestou.

241421/17

napsat nebo zavolat

nout ve lhůtě dalších
tří měsíců, aby výši
nového nájemného určil soud,“ říká právník
z kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a spol.
Podle něj je tedy pro

Mgr. Pavla Fučíková

Potřebujete

Návrh nepodepisujte
Přišel vám také návrh
na zvýšení nájemného?
Pak máte dva měsíce
na to vyjádřit svůj souhlas. „Jestliže tak nájemce neučiní, má pronajímatel právo navrh-

JUDr. Jan Černý

Příběh pro

●

Auto-m t
Příští speciální
vydání na téma
AUTO-MOTO
vyjde 18. 8. 2015

●

Nabízíme:

●
●

vyučení ve strojírenském oboru
znalosti mechanických oprav
odpovědnost
schopnost samostatné práce
ochotu k odpovídajícímu pracovnímu
nasazení a flexibilní pracovní době
ŘP sk. B, další výhodou,
průkaz VZV výhodou
trestní bezúhonnost
zázemí stabilní společnosti
velmi dobré pracovní
a finanční podmínky

Kontaktní adresa pro odpovědi
zdenek.franek@wackerneuson.com pod značkou SM-B.

Wacker Neuson s.r.o., U Plynárny 1456/103,
101 00 Praha 10, tel. 281 864 079

Pro informace o inzerci
kontaktujte inzertní oddělení...
Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
tel.: 225 977 478 - 481, fax: 225 977 473
e-mail: inzerce@cncenter.cz

241382/11

Podle právníka platí, že výše nájemného nemůže být ponechaná jenom na vůli
pronajímatele, v tomto případě obce Braňany. „Pokud ale ve
smlouvě není zvýšení nájmu ujednáno,
může
pronajímatel
nájemci doručit písemný návrh, a to 12

