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ZRUÅ ENÃ• TRVALÃ‰HO POBYTU, HROZBA EXEKUCE
ÄŒtvrtek, 27 bÅ™ezen 2008

Kudlanko, potÅ™ebuji poradit, jestli a jak jde zru&scaron;it trvalý pobyt synovi, který je ve výkonu trestu. Byla jsem se
informovat u nás na mÄ›stském úÅ™adÄ› a tam by bylo sdÄ›leno, Å¾e nelze zru&scaron;it trvalý pobyt osobÄ› výkonu trestu...
trochu k na&scaron;í situaci: vlastníme druÅ¾stevní byt a ná&scaron; syn v nÄ›m nemá Å¾ádný svÅ¯j majetek; má v nÄ›m ale
trvalé bydli&scaron;tÄ›.
JelikoÅ¾ k nám neustále chodí rÅ¯zné upomínky o zaplacení (od soudu a pod.), máme strach, abychom nepÅ™i&scaron;li o
svÅ¯j majetek, popÅ™. byt. Jsme oba dÅ¯chodci a na pÅ™ípadné vymáhání svých vÄ›cí soudní cestou nemáme peníze a ani
síly... Michaela
BOHUÅ½EL, obrana bude asi sloÅ¾itá:
Trvalé bydli&scaron;tÄ› upravuje zákon Ä•. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných Ä•íslech a o zmÄ›nÄ› nÄ›kterých záko
(zákon o evidenci obyvatel) - v platném znení ke staÅ¾ení ZDE
DÅ¯leÅ¾itý je paragraf 10 odstavec 2, který stanoví, Å¾e Z pÅ™ihlá&scaron;ení obÄ•ana k trvalému pobytu nevyplývají Å¾ádná
práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti. Z toho konec koncÅ¯ vychází i sám exekutor. On
ví, Å¾e z trvalého pobytu nic konkrétního nevyplývá. I pÅ™es to je to jeho první záchytný bod, kde to zkou&scaron;í. Je to
logické. Zpravidla totiÅ¾ vÄ›t&scaron;ina lidí bydlí a zdrÅ¾uje se na adrese svého trvalého bydli&scaron;tÄ›. Proto se nedivte, Å
exekutor zabrousí v první Å™adÄ› na místo, kde se zdrÅ¾uje vÄ›t&scaron;ina dluÅ¾níkÅ¯ - na adresu jejich trvalého bydli&scar
Kdybyste byli exekutorem, chovali byste se snad jinak? UrÄ•itÄ› ne...
- Chcete-li zru&scaron;it trvalý pobyt "nÄ›koho" (v tomto pÅ™ípadÄ› va&scaron;eho syna) na stávající adrese, je nutné
postupovat podle vý&scaron;e zmiÅˆovaného zákona. Postup je upraven takto:
§ 12 Zru&scaron;ení údaje o místu
trvalého pobytu (133/2000 Sb.)
(1) Ohla&scaron;ovna rozhodne o zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základÄ› pozmÄ›nÄ›ných, neplatných nebo padÄ›laných dokladÅ¯ nebo nepravdivÄ› nebo nesprávnÄ
uvedených skuteÄ•ností,
b) byl-li objekt, na jehoÅ¾ adrese je obÄ•an hlá&scaron;en k trvalému pobytu, odstranÄ›n nebo zanikl nebo je podle
zvlá&scaron;tních právních pÅ™edpisÅ¯ nezpÅ¯sobilý k uÅ¾ívání za úÄ•elem bydlení, nebo
c) zaniklo-li uÅ¾ívací právo obÄ•ana k objektu nebo vymezené Ä•ásti objektu, jehoÅ¾ adresa je v evidenci obyvatel uvedena
jako místo trvalého pobytu obÄ•ana a neuÅ¾ívá-li obÄ•an tento objekt nebo jeho vymezenou Ä•ást.
(2) Ohla&scaron;ovna rozhodne o zru&scaron;ení údaje o místÄ› trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh
vlastníka objektu nebo jeho vymezené Ä•ásti nebo na návrh oprávnÄ›né osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c).
Navrhovatel je v takovém pÅ™ípadÄ› povinen existenci dÅ¯vodÅ¯ uvedených v odstavci 1 písm. c) ohla&scaron;ovnÄ› prokázat.
Jinak - úÅ™ad si nemÅ¯Å¾e podmiÅˆovat zru&scaron;ení tím, Å¾e dotyÄ•ná osoba musí mít nahlá&scaron;ený jiný trvalý pobyt
není pravda. Podle §10 odst. 5 zmiÅˆovaného zákona platí, Å¾e "Je-li údaj o místÄ› trvalého pobytu úÅ™ednÄ› zru&scaron;en
(§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohla&scaron;ovny, v jejímÅ¾ územním obvodu byl obÄ•anovi trvalý pobyt úÅ™ednÄ›
zru&scaron;en.". Jestli úÅ™ednice bude postupovat i nadále nesprávnÄ›, obraÅ¥te se na vedení odboru nebo pÅ™ímo na
tajemníka úÅ™adu. ALE:
Zru&scaron;ení trvalého bydli&scaron;tÄ› nic moc nezmÄ›ní. Jak uÅ¾ jste Ä•etli - exekutor jde na adresu, o níÅ¾ má informa
se tam dluÅ¾ník nebo jeho majetek zdrÅ¾uje; a to s údajem o trvalém bydli&scaron;ti vÅ¯bec nemusí souviset. Navíc, tento
údaj má POUZE evidenÄ•ní charakter. Exekutor v rámci exekuce dohledává majetek povinného na v&scaron;ech
zji&scaron;tÄ›ných adresách a hrozí tedy nebezpeÄ•í, Å¾e v této souvislosti bude zabaven i majetek vá&scaron;. Exekutor
má pochopitelnÄ› zabavit pouze jeho majetek. Pokud zabaví vá&scaron;, máte právo se bránit u soudu a soud vám
vyhoví. To je naprosto bÄ›Å¾ný postup. ZáleÅ¾í na úvaze exekutora pÅ™i soupisu majetku, zda uzná, Å¾e urÄ•itý majetek pÅ
provádÄ›ní soupisu je vá&scaron; a není tedy pÅ™edmÄ›tem exekuce.
V pÅ™ípadÄ›, Å¾e exekutor zajistí nÄ›jaké vÄ›ci, kte
ve vlastnictví povinného a jsou tedy ve va&scaron;em vlastnictví, musíte na místÄ› prÅ¯kaznÄ› prokázat, Å¾e vÄ›ci jste poÅ™íd
sami, nebo následnÄ› se svých práv domáhat tzv. vyluÄ•ovací Å¾alobou dle §267 OSÅ˜.
Jediné, co vám mohu poradit,
snaÅ¾te se urychlenÄ› zjistit v&scaron;echny sloÅ¾enky, úÄ•tenky atd. na v&scaron;echny trochu draÅ¾&scaron;í vÄ›ci, co dom
máte, synovy vÄ›ci dejte nÄ›kam extra. Také si pÅ™ípadnÄ› opatÅ™ete svÄ›decké výpovÄ›di, pokud byste sloÅ¾enky nedohled
nezávidím vám to, ale budete muset toto v&scaron;e udÄ›lat radÄ›ji pÅ™edem, neÅ¾ se pozdÄ›ji hádat soudnÄ› o kaÅ¾dou lÅ¾
exekutorem... A to je asi tak v&scaron;e. pr@vník na levé stranÄ› ZDE máte související Ä•lánky,ve kterých mÅ¯Å¾ete dohleda
je&scaron;tÄ› dal&scaron;í informace.
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