Kudlanka

ZRUÅ ENÃ• TVALÃ‰HO POBYTU ZLETILÃ‰MU
PondÄ›lÃ-, 23 Ãºnor 2009

Dobrý den, potÅ™ebovala bych radu. Mám potíÅ¾e se synem, který je t.Ä•. studentem S&Scaron;, kterou bude konÄ•it letos v
kvÄ›tnu maturitou. Je uÅ¾ zletilý, je mu 21 let. Jako vdova jsem pÅ™íjemcem vdovského a syn je pÅ™íjemcem sirotÄ•ího dÅ¯ch
Å½ije se mnou ve spoleÄ•né domácnosti. Dosud byl vlastníkem poloviny RD, který jsme nabyli dÄ›dickým Å™ízením po smrti
mého manÅ¾ela.

Na základÄ› darovací smlouvy mi syn daroval svÅ¯j podíl a já jsem vloÅ¾ila doklady k zápisu do KN. Syn se hodlá v
blízké dobÄ› odstÄ›hovat a Å¾ít v podnájmu se svými spoluÅ¾áky. Vzhledem k tomu, Å¾e jsem za nÄ›j uÅ¾ nÄ›kolikrát platila
3x úvÄ›r - pÅ™evodem z mého úÄ•tu ) trvám na tom, aby se syn spolu s odstÄ›hováním také odhlásil z trvalého pobytu.
Jednodu&scaron;e mám starost, aby na dveÅ™e mého domu nezazvonil jednou exekutor, kterého nebude zajímat, Å¾e
dÅ¯m synovi nepatÅ™í. Opravdu nechci riskovat ztrátu stÅ™echy nad hlavou, protoÅ¾e synovi jiÅ¾ nedÅ¯vÄ›Å™uji, lÅ¾e mi a
starosti rozhodnÄ› nedÄ›lá.. Nevím, kam se bude Å¾ivot mého syna ubírat, ale chce-li se osamostatnit, pak tedy se
v&scaron;ím v&scaron;udy.
MÅ¯Å¾ete mi prosím poradit, jak postupovat v takovém pÅ™ípadÄ› a jaké doklady po mÄ› bude
úÅ™ad poÅ¾adovat? Mnohokrát Vám dÄ›kuji za Va&scaron;i odpovÄ›Ä•.Iva ODPOVÄšÄŽ: Milá Ivo,
absolutnÄ› chápu souÄ
strach o budoucnost Tvou i Tvého syna. Snad v pozdÄ›j&scaron;ích létech bude v&scaron;echno jinak, snad ze svých
telecích let brzo vyroste, ale zatím je opravdu prioritní uchránit majetek pÅ™ed pÅ™ípadnými nepÅ™íjemnostmi.
Nevím, jak
jste se synem teÄ• "kamarádi". Pokud se pÅ¯jde dobrovolnÄ› z Tvého domu odhlásit a pÅ™ihlásit na MÚ, bude v&scaron;e v
poÅ™ádku. Bude alespoÅˆ po dobu, neÅ¾ se rozhodne co se svým Å¾ivotem, tak chránit "rodinné stÅ™íbro" pÅ™ed exekutore
Pokud ov&scaron;em by nechtÄ›l, pak snad by bylo Å™e&scaron;ení poÄ•kat, aÅ¾ se opravdu ke kamarádÅ¯m odstÄ›huje a pa
hned na místní úÅ™ad dojít sama s tím, Å¾e syn a) nemá uÅ¾ Å¾ádný podíl na domÄ› a b) v souÄ•asné dobÄ› se i zcela odst
(MoÅ¾no pak doloÅ¾it i svÄ›dky nebo svÄ›deckou výpovÄ›dí, na matrice úÅ™ednÄ› ovÄ›Å™enou. To stojí jen 30 KÄ• a jako do
jistÄ› staÄ•ilo.) Snad bys mohla i Å™íct, Å¾e vzhledem k tomu, Å¾e chce&scaron; dÅ¯m v budoucnu prodat, chce&scaron; mít z
tohoto dÅ¯vodu vyÅ™ízeny v&scaron;echny náleÅ¾itosti...
BohuÅ¾el, v dne&scaron;ní dobÄ› je opravdu vÄ›t&scaron;í jistota
domÄ› (bytÄ›) jsou trvale hlá&scaron;eny jen zodpovÄ›dné osoby .-))). Nu, ale to se vÅ¾dy nepovede, Å¾e... d@niela
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