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   BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Tábor, 390 03     Tábor, 9. 4. 2020 

OZNÁMENÍ 
  

Vážení nájemníci, 

dovolujeme si Vás informovat, že Rada Města Tábora vydala dne  

6. 4. 2020 usnesení číslo 1543/27/20 Covid 19 – krizové finance města 

Tábora - občané. V usnesení je mj. uvedeno: 

Rada města schvaluje na základě žádostí nájemníků možnost úhrady 

nájemného a úhrad za služby za měsíce duben a květen 2020 v šesti 

splátkách poměrně v měsících červnu, červenci, srpnu, září, říjnu  

a listopadu 2020. Uvedené odložení úhrady nájemného nebude 

považováno za porušení nájemní smlouvy. 

Na základě tohoto usnesení má nájemce městského bytu možnost požádat 

správce bytového hospodářství, společnost BYTES Tábor s.r.o., o uzavření 

splátkového kalendáře a to bez povinnosti osobního projednání v sídle 

společnosti BYTES Tábor s.r.o. Nájemce, jež bude mít o splátkový 

kalendář zájem, zašle správci bytového hospodářství jednoduchou 

písemnou žádost o povolení splátkování a této žádosti bude automaticky 

vyhověno. Tuto žádost je možné odeslat elektronicky na e-mailovou 

adresu covid@bytes.cz, doručit prostřednictvím České pošty nebo 

vhozením do poštovní schránky na těchto adresách: 

1) V sídle společnosti BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

– Klokoty  

2) V sídle provozovny oblast Sídliště  na Lužnicí - Ulice Alej přátelství 

(točna autobusu č.10, pod trafikou, v objektu výměníkové stanice) 

3) V sídle provozovny oblast Staré a Nové město - U Bechyňské dráhy 

790, 390 02  Tábor 

Nájemci, kteří hradí nájemné a služby bankovním převodem (trvalý 

příkaz, inkaso) nebo prostřednictvím poukázky SIPO, si musí pro měsíce 

dotčené splátkováním změnit nastavené parametry pro tyto pravidelné, 

měsíční úhrady.  

Úlevy v placení nájemného projednával dne 9. 4. 2020 také Parlament ČR. 

Z důvodu, že v současné době nejsou tyto úlevy legislativně upraveny, 

bude se správce bytového hospodářství řídit dle platného usnesení Rady 

města Tábora.  
  

 

Za správce bytového hospodářství, společnost BYTES Tábor, s.r.o. 

Mgr. Jana Jelenová, vedoucí bytového hospodářství a správy pohledávek 

telefon: 381 200 772, mail: jelenova@bytes.cz 
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