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NA EXEKUTORA SI NEPÅ˜IJDEÅ !
StÅ™eda, 05 listopad 2008

Exekutor a druÅ¾stevní garáÅ¾ - tak to vám taky jeden povinný, ob jeden soudní okres, dluÅ¾il slu&scaron;nou Ä•ástku nÄ›kol
set tisíc; za co, není tak pro tento pÅ™íbÄ›h zajímavé. Bydlel v bytÄ› obecním, v bytÄ› nemÄ›l skoro nic, takovej holej, prázdnej
smutnej byt. A vychechtával se exekutorovi furt, Å¾e kdyÅ¾ nic nemá, tak mu nemÅ¯Å¾e nic vzít.

No ale se Å™íká, Å¾e Ä•ert a exekutor nikdy nespí, tak vyptáváním, &scaron;eptandou a tvrdou &scaron;pionáÅ¾í se
pÅ™i&scaron;lo na to, Å¾e v jakémsi druÅ¾stvu, tÅ™eba &bdquo;GaráÅ¾ový dvÅ¯r &Scaron;karedé údolí", má druÅ¾stevní p
dvou garáÅ¾ích. Voni jsou druÅ¾stvo a v katastru najde&scaron; jen to druÅ¾stvo, ne ov&scaron;em uÅ¾ivatele jednotlivých
garáÅ¾í. Tak pÅ™edseda toho jejich druÅ¾stva pak holt ukázal seznam i s Ä•íslama garáÅ¾í a exekutor mÄ›l svý.
No a ob
nechal za úÄ•asti Policie a zámeÄ•níka otevÅ™ít a hle, pozoruhodná vÄ›c se stala. V jedné garáÅ¾i velice kvalitní vybavení toh
chudého bytu vÄ•etnÄ› drahých obrazÅ¯, peÄ•livÄ› zabaleného staroÅ¾itného nábytku, nÄ›kolika &scaron;piÄ•kových Hi Fi vÄ›Å
s pozlacenejma propojovacíma kabelama, spousty &scaron;piÄ•kové kuchyÅˆské bílé techniky, no a v té druhé dal&scaron;í opravdu velké pÅ™ekvapení - málo ojetá Audi 8 Å™ádu tak 500 kolíkÅ¯ a motorka Harley Davidson - replika
veterán 1960, cena okolo 150 kolíkÅ¯, nejménÄ›. Auto napsáno na nÄ›koho jiného, motorka beze znaÄ•ek, jen
veteránská pÅ™evozní. I kdyÅ¾ se mÄ› ten stroj zdál novÄ›j&scaron;í, ale...
A zaÄ•ala zábava, pro toho povinného ne, ten v
o niÄ•em nevÄ›dÄ›l a tlemil se odpoledne v hospodÄ›, jak se v&scaron;ema krásnÄ› vybÄ›hnul, stejnÄ› jako dlouhou dobu pÅ™e
Ov&scaron;em k veÄ•eru ho to tlemení nÄ›jak pÅ™i&scaron;lo, kdyÅ¾ pÅ™i&scaron;el kámo&scaron; a Å™íká mu, Å¾e má
vykradenou garáÅ¾. PochopitelnÄ› tam hned letÄ›l, pÅ™es dveÅ™e Å¾luté pásy a v kaÅ¾dém rohu nálepka EXEKUOVÁNO,
jinak - vymÄ›nÄ›n zámek. A jak byl na nÄ›j exekutor na&scaron;tvanej, tak mu tam ani nedal na sebe Å¾ádné Ä•íslo, ani jiné
spojení, aÅ¥ se stará...
Tak nejdÅ™ív Policie, ti ho pochopitelnÄ› poslali nÄ›kam, sice u toho byli, no a co. Kdo to byl, ten
exekutor? Nejsme oprávnÄ›ni vám to sdÄ›lovat. Druhej den zaÄ•al lítat po soudech a koneÄ•nÄ› si pÅ™eÄ•etl, k Ä•emu ho soud
odsoudil a co v&scaron;echno furt házel do ko&scaron;e.. Tak pracným pátráním s pomocí Ä•ísla jednacího, které fakt
vytáhnul z ko&scaron;e, se k nÄ›mu dostal. (Ta vostuda v tom dvoÅ™e, lidi si to fotili, samozÅ™ejmÄ›, taková pikantní historka s
nestává kaÅ¾dý den.) NÄ›Å¾ ov&scaron;em exekutora sehnal, tak tam zbyly dvÄ› prázdné garáÅ¾e... tomu týpkovi to bylo
stejnÄ› houby platné, v&scaron;echno odvezeno. Naskytl se k tomu, kdyÅ¾ pÅ™ijel vlek pro auto. Å˜ev, Å¾e to není jeho auto,
ho tam mÄ›la uskladnÄ›na jakási Å¾enská. Tak mi ukaÅ¾te nájemní smlouvu a kde tedy máte ty peníze z pronájmu garáÅ¾e?
PÅ™ihlásil jste je ke zdanÄ›ní? KrásnÄ› se do toho zaÄ•ínal zamotávat. To, Å¾e má&scaron; auto na jiná jména a
jezdí&scaron; s ním, to je starej a blbej fór, dosti prÅ¯hlednej. Tak, kde bydlí ten pÅ¯vodní majitel, resp. ten úÅ™ední majitel?
Exekutor pÅ™ed ním povídá, Å¾e za ním tedy skoÄ•í, jak to s tím vlastnickým právem vÅ¯bec je. Chytání se za srdeÄ•ní komoru
infarktový stav a podobnÄ›, to urÄ•itÄ› dobÅ™e znáte. Doneste mi hrnek vody!!!
A nakonec telefon. SamozÅ™ejmÄ› se ta p
stra&scaron;nÄ› divila, Å¾e ho nepÅ™ehlásil, tak jsme se pÅ™i koupi pÅ™eci dohodli! Tak a vemte si tu situaci, kdyby v tÄ›ch
garáÅ¾ích nic nebylo, tak exekutor uplatní zástavu na celej majetek toho slavného druÅ¾stva, nic jiného by mu nezbylo.
Von je jen Ä•len druÅ¾stva, takÅ¾e majetek je klasicky v&scaron;ech... Mj. kdyÅ¾ kvÅ¯li blbé faktuÅ™e za pár korun obstaví
majetek Armády ÄŒeské republiky za desítky a moÅ¾ná stovky miliard, tak co se má co rozÄ•ilovat nÄ›jaké nablblé
druÅ¾stvo. Tak klasická veÅ™ejná draÅ¾ba, do které se paradoxnÄ› pÅ™ihlásil i on a chtÄ›l mermomocí tu motorku, toho svéh
miláÄ•ka a nÄ›jakej ten obraz. Koupil si jí, obrazy taky, za docela slu&scaron;nej peníz, ty mu pak e&scaron;tÄ› znova zabral
exekutor a z toho poplatil jeho dluhy. O auto a v&scaron;echno ostatní v pohodÄ› pÅ™i&scaron;el.
ProÄ• ten blb to takhle
zkomplikoval, to ty dluhy mohl zaplatit hned a byl klid. Na druhou stranu, kdyby byli v&scaron;ichni lidi normální a
slu&scaron;ní, platili své závazky, tak exekutor ztratí motivaci a v pohodÄ› zanikne stejnÄ› jako opraváÅ™i psacích strojÅ¯ po
velké poÄ•ítaÄ•ové revoluci - stejnÄ› jako jiná spousta Å™emesel..
Franta Bou&scaron;ka
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