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EXEKUCE - ABY TO NEODNESLI ZA MNE...
ÃšterÃ½, 10 listopad 2009

Dobrý den, chtÄ›la bych vás poÅ¾ádat o odpovÄ›Ä•. KdyÅ¾ si odhlásím trvalé bydli&scaron;tÄ› z místa, kde jsem a nahlásím si
na mnou obývanou kontaktní adresu, jak bude dále probíhat pÅ™ípadná exekuce vypsaná na mne? Není nÄ›jaká smlouva,
která by chránila pronajímatele bytu od exekuce vypsané na nájemníka? Bydlím v bytové jednotce, která je v
rodinném domÄ› a ten je napsaný na pronajímatele.

Jak to tedy bude? A kam si mám nahlásit trvalý pobyt, po zru&scaron;ení nynÄ›j&scaron;ího, kdyÅ¾ by exekuce do toho
domu pronajímatele mohla vstoupit a sebrat na co by sáhla? DÄ›kuji za radu. Jana

ODPOVÄšÄŽ: Milá Jano,
bohuÅ¾el tÄ› moc nepotÄ›&scaron;ím. Exekutor se moc nerozmý&scaron;lí a pÅ™edev&scaron;ím
Å¾ádné ohledy. Pak by totiÅ¾ on sám splakal nad výdÄ›lkem... TakÅ¾e pÅ¯jde tvrdÄ› po kaÅ¾dé adrese, o které se dozví, Å¾
tam tÅ™ebas mohla být...
Exekutor si dle zákona mÅ¯Å¾e autoritativnÄ› zjednat pÅ™ístup do "bytu (sídla, místa podnikání)
místností povinného". Není tu pÅ™itom rozhodující, jaký je dluÅ¾níkÅ¯v právní vztah k dotyÄ•né místnosti. StÄ›Å¾ejní otázkou
daný byt Ä•i jinou místnost dluÅ¾ník fakticky uÅ¾ívá (napÅ™. se v bytÄ› dlouhodobÄ›ji zdrÅ¾uje) Ä•i nikoli. ExekutoÅ™i se pÅ™
otázky, zda jde o "dluÅ¾níkÅ¯v byt" Å™ídí pÅ™edev&scaron;ím následujícími indiciemi:
- DluÅ¾níkovo jméno je uvedeno na dveÅ™ích bytu Ä•i na zvoncích.
- Z výpovÄ›di sousedÅ¯ vyplývá, Å¾e dluÅ¾ník v dotyÄ•ném bytÄ› bydlí.
- DluÅ¾níkovi je na danou adresu doruÄ•ována po&scaron;ta.
- Dle výpisu z evidence obyvatel nebo jiné veÅ™ejné evidence má dluÅ¾ník trvalý pobyt na dané adrese.
TakÅ¾e pak by s
ten, jehoÅ¾ vÄ›ci neprávem zabavil, mohl bránit jedinÄ› pomocí vyluÄ•ovací Å¾aloby, coÅ¾ je uÅ¾ samo o sobÄ› prÅ¯&scaron
protoÅ¾e se platí poplatek 1000,- KÄ• (jedná-li se o movité vÄ›ci) a není to Å¾ádné jednoduché Å™ízení. Tuto Å¾alobu podáv
tedy vlastník vÄ›ci, pÅ™iÄ•emÅ¾ Å¾alovaným je vÄ›Å™itel, jehoÅ¾ pohledávka je v daném Å™ízení exekuÄ•nÄ› vymáhána.
vÄ›ci (popÅ™. jiného majetku) z exekuce v prvním stupni projednávají okresní (obvodní) soudy, pÅ™iÄ•emÅ¾ místnÄ›
pÅ™íslu&scaron;ným je okresní soud, u nÄ›hoÅ¾ je provádÄ›n výkon rozhodnutí, resp. ten, který naÅ™ídil exekuci. V Å¾alobní
musí být pÅ™esnÄ› oznaÄ•eny jednak vÄ›ci, popÅ™. jiné majetkové hodnoty, jejichÅ¾ vylouÄ•ení z exekuce se Å¾alobce dom
jednak i exekuÄ•ní Å™ízení, jehoÅ¾ se vylouÄ•ení týká (uvedením spisové znaÄ•ky a soudu, u nÄ›hoÅ¾ je Å™ízení vedeno).
Å¾alobÄ› ov&scaron;em nelze vÅ¯bec vyhovÄ›t, pokud dotyÄ•ná vÄ›c byla pÅ™i provádÄ›ní exekuce jiÅ¾ prodána, tj. byla - li
prodána dÅ™íve, neÅ¾ soud o Å¾alobÄ› rozhodl. Å½alobce se mÅ¯Å¾e za této situace pouze domáhat tzv. Å¾alobou z
lep&scaron;ího práva, aby mu oprávnÄ›ný vydal výtÄ›Å¾ek prodeje, který obdrÅ¾el na uspokojení své pohledávky od exekuÄ•n
soudu. SkuteÄ•nosti, které jsou dÅ¯vodem k vylouÄ•ení majetku z exekuce, tvrdí a prokazuje Å¾alobce.
A co tedy bych ti moh
poradit? PÅ™ihla&scaron; se k trvalému pobytu na místním úÅ™adÄ›. Je takhle vedeno opravdu velké kvantum lidí, bohuÅ¾el.
DoruÄ•ovací adresu doporuÄ•uju nÄ›jakou zaÅ™ídit - pokud ti chodí hodnÄ› po&scaron;ty - buÄ• si na po&scaron;tÄ› nechat a s
to chodit vyzvedávat, nebo si to nechávat posílat pÅ™ímo na onen úÅ™ad a vyzvedávat tam.
Jinak - vÅ™ele ti doporuÄ•uju
tady na kudlance v levém sloupeÄ•ku najít rubriku právník a v&scaron;e, co se týká exekuce a trvalého pobytu si poÅ™ádnÄ›
prostudovat! drÅ¾ím ti palce, svÄ›t je obÄ•as zlej, aÅ¥ to zvládne&scaron;...d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 17 September, 2019, 08:08

