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TRVALÃ• POBYT - NA ÃšÅ˜ADÄš
ÃšterÃ½, 29 prosinec 2009

Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit - a co moÅ¾ná nejrychleji: Å¾iju se svým pÅ™ítelem a rozhodli jsme se, Å¾e se budem
Ale momentálnÄ› vy&scaron;ly najevo neÄ•ekané události a skuteÄ•nosti. Jeho máma mu umÅ™ela, kdyÅ¾ mu bylo 18 let.
ProtoÅ¾e byla alkoholiÄ•ka a mÄ›la dluhy, nastala situace, Å¾e byt, v kterém Å¾ili, se musel prodat. A tak on pak nemÄ›l kde
bydlet. TakÅ¾e bydlel rÅ¯znÄ› po podnájmech a podobnÄ›.

Problém je v&scaron;ak v tom, Å¾e kdyÅ¾ byl mladej a nevÄ›dÄ›l jak postupovat v této Å¾ivotní situaci, tak si poÅ™ád
v&scaron;ude nahla&scaron;oval adresu (teda i trvalý pobyt) na té pÅ¯vodni adrese v OstravÄ›. Oni ho také v Å¾ádném
podnájmu k trvalému pobytu nepÅ™ihlásili, coÅ¾ je pochopitelné. A nevÄ›dÄ›l, jak jinak to Å™e&scaron;it.
MÅ¯Å¾ete nám p
poradit, co máme nyní udÄ›lat? Já, jeho snoubenka, mám slovenské obÄ•anství. A protoÅ¾e budeme dÄ›lat svatbu na
Slovensku, potÅ™ebuje si dát v&scaron;echny tyto doklady do poÅ™ádku. PochopitelnÄ›, Å¾e se bojíme, jaké to budou
pÅ™ípadné sankce nebo nÄ›co podobného. Poradíte mi?
DÄ›kujeme za rychlou odpovÄ›Ä• S mnoha díky Jana

ODPOVÄšÄŽ:

Milá JaniÄ•ko,
pevnÄ› doufám, Å¾e ten tvÅ¯j milej je hodnej chlap a Å¾e sis vybrala dobÅ™e - alespoÅˆ ti to z celého srdce
))). OhlednÄ› tÄ›ch dokladÅ¯: Podívej se a pÅ™eÄ•ti si pozornÄ› tohle (klikni si na to) - psala jsem o tom na Kudlance.
VÄ›Å™
to pÅ¯jdete obíhat spolu, a kdyÅ¾ tvÅ¯j vyvolený nebude mít nikde Å¾ádné exekuce atd., a kdyÅ¾ v&scaron;ude Å™eknete, Å¾
nevÄ›dÄ›l, co jiného by mÄ›l dÄ›lat atd. (já vím, neznalost zákona neomlouvá, ale snad by se to mohlo podaÅ™it), tak snad se
nad vámi ouÅ™ednice smilují a pokuty prominou... Kde pak budete bydlet? Bylo by dobré si s sebou vzít i v&scaron;echny
"dostupné" papíry - Å¾e nÄ›kde pracuje, kde nyní bydlí, kde pÅ™ípadnÄ› budete bydlet, kdy a kde máte svatbu... ProstÄ› abyste
pÅ™esvÄ›dÄ•ili, Å¾e se nejedná o Å¾ádnou "kriminálnÄ› závadovou osobu".
DrÅ¾ím palce nejen s tím obíháním úÅ™adÅ¯
pÅ™edev&scaron;ím i do manÅ¾elství!
d@niela

http://www.kudlanka.cz
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