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BYT PO ROZVODU - ÄŒÃ• BUDE?
StÅ™eda, 10 Ä•erven 2009

Dobrý den, moc prosím o radu v na&scaron;í komplikované situaci. PÅ™ed 11 lety jsem si vzala manÅ¾ela, který mÄ›l tehdy
nájemní byt od mÄ›sta. Máme spolu dvÄ› nezletilé dÄ›ti - 5 a 9 rokÅ¯ staré. PÅ™ed rokem jsme se rozvedli a souÄ•asnÄ› jsme
sepsali s manÅ¾elem dohodu o spoleÄ•ném uÅ¾ívání tohoto mÄ›stského bytu po rozvodu, protoÅ¾e jsem nemÄ›la moÅ¾nost
bydlení - nemÄ›la jsem kam s dÄ›tmi odejít.

Nyní se v&scaron;ak jedná o prodeji bytu do OV. Jak jsem uÅ¾ uvedla, nájemcem je mÅ¯j bývalý manÅ¾el a já s dÄ›tmi jsme
uÅ¾ivateli mÄ›stského bytu. Prosím o radu, zda je moÅ¾né, aby byl tento byt pÅ™eveden pÅ™i prodeji a pÅ™evodu na Katast
nás oba, pÅ™estoÅ¾e nejsme jiÅ¾ manÅ¾elé?

S bývalým manÅ¾elem o tom mluvit nemohu, protoÅ¾e toho to vÅ¯bec nezajímá a je mu v&scaron;echno jedno, jen mi odpo
Å¾e neví! Mj. dÅ¯vodem na&scaron;eho rozvodu byly na&scaron;e naprosto odli&scaron;né názory na spoleÄ•ný Å¾ivot.
ManÅ¾el mÄ›l jen práci a kamarády, jinak v&scaron;ak nemohu Å™íci, Å¾e by nás manÅ¾el nÄ›jak týral nebo tÅ™eba fyzicky
napadal.To ne.

Mimo jiné - v dobÄ› uzavÅ™ení na&scaron;eho manÅ¾elství jsem investovala do bytu pomÄ›rnÄ› velkou Ä•ástku penÄ›z, kte
jsem zdÄ›dila po mé babiÄ•ce - v bytÄ› jsem nechala vymÄ›nit podlahy, okna a v&scaron;echny dveÅ™e, koupila jsem do
v&scaron;ech oken Å¾aluzie, zaplatila z toho i rekonstrukci koupelny, WC a kuchynÄ›. Vzhledem k tomu,Å¾e jak jsem jiÅ¾
uvedla, nemám s dÄ›tmi jinou moÅ¾nost bydlení, jen onu sepsanou dohodu o spoleÄ•ném uÅ¾ívání mÄ›stského bytu po
rozvodu, tak bych potÅ™ebovala vÄ›dÄ›t, co nás tÅ™i Ä•eká...

Moc dÄ›kuji za Va&scaron;e rady a názory.
StáÅˆa

ODPOVÄšÄŽ:

Podání Å¾ádosti o bytovou náhradu
Å½adatel, který se uchází o poskytnutí bytové náhrady, musí podat Å¾ádost o bytovou náhradu prostÅ™ednictvím
podatelny MÄ›Ú na pÅ™edepsaném formuláÅ™i. Údaje uvedené v Å¾ádosti o zaji&scaron;tÄ›ní bytové náhrady provÄ›Å™í
zamÄ›stnanci pÅ™íslu&scaron;ného odboru MÄ›Ú. Å½ádost o zaji&scaron;tÄ›ní bytové náhrady bude zaÅ™azena do seznamu
uchazeÄ•Å¯ Å¾adateli, který splÅˆuje následující podmínky:
- pronajímatel domu nebo bytu nacházejícího se na území mÄ›sta, který pÅ™edloÅ¾í spolu se Å¾ádostí o zaji&scaron;tÄ›ní by
náhrady pravomocné rozhodnutí o pÅ™ivolení soudu k výpovÄ›di z nájmu bytu nebo rozhodnutí jiného správního orgánu,
- rozvedený manÅ¾el, který pÅ™edloÅ¾í spolu se Å¾ádostí o zaji&scaron;tÄ›ní bytové náhrady pravomocné rozhodnutí soudu
písemnou ovÄ›Å™enou dohodu rozvedených manÅ¾elÅ¯ o dal&scaron;ím uÅ¾ívání bytu na území mÄ›sta po rozvodu manÅ¾e
zaji&scaron;tÄ›ní bytové náhrady pro toho z rozvedených manÅ¾elÅ¯, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody
rozvedených manÅ¾elÅ¯ má povinnost se z bytu vystÄ›hovat, mÅ¯Å¾e poÅ¾ádat kterýkoli z rozvedených manÅ¾elÅ¯.
- Å½adatel podá Å¾ádost o nájem bytu nebo o zaji&scaron;tÄ›ní bytové náhrady na pÅ™edepsaném formuláÅ™i.
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- Å½adatel je povinen vÅ¾dy do 30.11. kaÅ¾dého roku bez vyzvání písemnÄ› aktualizovat Å¾ádost a správnost údajÅ¯ v ní
uvedených, vÄ•etnÄ› jejich zmÄ›n. Pokud Å¾adatel svoji Å¾ádost do tohoto termínu nepotvrdí, bude jeho Å¾ádost vyÅ™azena
seznamu uchazeÄ•Å¯ k 31.12. pÅ™íslu&scaron;ného roku.

-------------------------

TakÅ¾e - na ulici tÄ› nikdo vystÄ›hovat nemÅ¯Å¾e... a tÅ™ebas ty a va&scaron;e dÄ›ti dostanete pÅ™idÄ›len (nÄ›kdy v pÅ™í&
tisíciletí) vlastní byt :-)))

Pokud se jedná o finanÄ•ní vyrovnání:

Vzhledem k tomu, Å¾e do SJM nepatÅ™í vÄ›ci (finance) získané jedním z manÅ¾elÅ¯ dÄ›dictvím nebo darem, bude potÅ™
prokázat jak to dÄ›dictví, tak financování té rekonstrukce... VÄ›Å™ím, Å¾e se potÅ™ebné doklady dají sehnat, pÅ™ípadnÄ› pro
svÄ›decky.

OhlednÄ› dal&scaron;ích potÅ™ebných informací doporuÄ•uju vzít onu smlouvu a dojít si na pÅ™íslu&scaron;ný MÄ›stský úÅ
dlouho neÄ•ekat...

PÅ™eju hodnÄ› &scaron;tÄ›stí a pokud moÅ¾no Å¾ádné hádání.
d@niela
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