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NEZAVINÄšNÃ‰ EXEKUÄŒNÃ• PRÅ®Å VIHY
PÃ¡tek, 04 Ä•erven 2010

Dobrý den, bydlím v rodinném domku s rodiÄ•i (majitelé jsou oni) a nav&scaron;tívili nás exekutoÅ™i, kvÅ¯li bratrovÄ› dluhu.
Bratr si, ale loni v srpnu odhlásil trvalé bydli&scaron;tÄ› jinam, na mÄ›stský úÅ™ad, protoÅ¾e to samé uÅ¾ se nám stalo pÅ™e
rokem.U rodiÄ•Å¯ mÄ›l jen pÅ™ihlá&scaron;ený trvalý pobyt kvÅ¯li po&scaron;tÄ›, ale nikdy s námi nebydlel a nebydlí a nemá v
na&scaron;em domÄ› Å¾ádný majetek.

ExekutoÅ™i nám ale tvrdili, Å¾e soud probÄ›hl v dobÄ›, kdy u nás je&scaron;tÄ› trvalý pobyt mÄ›l a Å¾e si vyzvedl dopis od
adresovaný na na&scaron;e bydli&scaron;tÄ›. A vnutili se nám do domu, který od sklepa po pÅ¯du prohlédli a kdyÅ¾ zjistili, Å¾e
tam bratr opravdu nebydlí, odjeli za ním a dohodli se s ním na splátkách.
Jde mi o to, jestli, aÅ¾ se tÅ™ebas objeví
dal&scaron;í z nezaplacených starých dluhÅ¯ a tÅ™eba pÅ™ijdou dal&scaron;í exekutoÅ™i, jestli mají nárok k nám vÅ¯bec
vstoupit,nebo nám zabavovat na&scaron;e vÄ›ci, kdyÅ¾ bratr nemá u nás trvalý pobyt? ExekutoÅ™i tvrdili, Å¾e mohou,
&scaron;vagrovi Å™ekl jeho známý právník, Å¾e nemohou nic odnést. Kdo má tedy pravdu? MÅ¯Å¾eme být klidní, Å¾e o maje
nepÅ™ijdeme? Bratr aÅ¥ si tÅ™eba dluÅ¾í dál, to je jiná kapitola... :-(

PÅ™edem moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,Veronika P. O D P O V Äš ÄŽ : Milá Veroniko,
pokud je jakýkoliv kontakt na tvého bra
va&scaron;í adrese, tak to jasnÄ› zavání prÅ¯&scaron;vihem. Ono mnohdy opravdu staÄ•í jen to, Å¾e si exekutor zjistí, kde
dotyÄ•ný opravdu Å¾ije. TakÅ¾e tam ani tÅ™ebas nemusí být hlá&scaron;ený. Nejspí&scaron; by bylo tÅ™eba, pokud má&sca
nÄ›jaký kontakt s bratrem, aby vám i on dal písemnÄ›, Å¾e s vámi "nic spoleÄ•ného nemá". Jen ze zvÄ›davosti: proÄ• si tedy
svou po&scaron;tovní adresu neuvede na své doÄ•asné bydli&scaron;tÄ›?
PochopitelnÄ›, Å¾e exekutora napadne, Å¾e tam
si vyzvedává po&scaron;tu (a není to místní Ä•i mÄ›stský úÅ™ad), má nÄ›jaké vazby, Å¾e tam má minimálnÄ› tÅ™ebas svÅ¯j
majetek... atd. Je mi nesmírnÄ› líto v&scaron;ech, kteÅ™í s prÅ¯&scaron;vihy kolem dluhÅ¯ mají nÄ›co spoleÄ•ného - tedy jak
"viníkÅ¯", tak i tÄ›ch, co se k tomu pÅ™ipletou nevinnÄ›. Jak Å™íkám, pokud to jen trochu pÅ¯jde, aÅ¥ si odhlásí i tu
po&scaron;tovní adresu - buÄ• aÅ¥ si tedy chodí obÄ•as na MÚ - jako to dÄ›lají jiní, nebo si to nechá zasílat jinam.... DrÅ¾ím
palce,d@niela
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