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KDYÅ½ RODIÄŒE DAROVALI DÅ®M ...
PondÄ›lÃ-, 19 Ä•ervenec 2010

Dobrý den, milá Kudlanko, prosíme Vás o radu. Jsme tÅ™i sourozenci, star&scaron;í bratr a dvÄ› sestry. Na&scaron;i rodiÄ•e
darovali dÅ¯m i s pozemkem na&scaron;emu u bratrovi a v darovací smlouvÄ› mají uvedené vÄ›cné bÅ™emeno a právo na
doÅ¾ití. O samotném daru jsme se my dvÄ› sestry dozvÄ›dÄ›ly zcela náhodnÄ›. Ale proÄ• pí&scaron;u - bratr rozkopal totiÅ¾
uÅ¾ívanou Ä•ást bytu na&scaron;ich rodiÄ•Å¯ (koupelnu a kuchyÅˆ), Å¾e prý dÅ¯m potÅ™ebuje rekonstrukci, ale oÄ•ividnÄ› prá
schválnÄ› neúmÄ›rnÄ› prodluÅ¾uje.
ZdÅ¯vodÅˆuje to tím, Å¾e prý nemá dostatek finanÄ•ních prostÅ™edkÅ¯. RodiÄ•e se ale na&scaron;eho bratra bojí, aby jim
je&scaron;tÄ› nÄ›co hor&scaron;ího. ChtÄ›li bychom tedy vÄ›dÄ›t jak - a nebo jestli vÅ¯bec - lze napadnout onu darovací smlou
a dÅ¯m pÅ™ípadnÄ› vrátit zpÄ›t rodiÄ•Å¯m. Je&scaron;tÄ› bych chtÄ›la uvést, Å¾e bratr v tomto domÄ› mÄ›l a má trvalý pobyt.
Miroslava ODPOVÄšÄŽ: Milá Miroslavo,
dle ust. § 630 obÄ•anského zákoníku se mÅ¯Å¾e dárce domáhat vrácení daru, jestliÅ¾e se k nÄ›mu nebo Ä•lenÅ¯m jeho
rodiny obdarovaný chová tak, Å¾e tím hrubÄ› poru&scaron;uje dobré mravy. Myslím, Å¾e by nebylo na &scaron;kodu, abyste
se pÅ™esnÄ› a s konkrétními údaji poradili je&scaron;tÄ› osobnÄ› a proto se obrátili na vám nejbliÅ¾&scaron;í obÄ•anskou
poradnu: http://www.obcanskeporadny.cz/ . Pokud se tak rozhodnete, vezmÄ›te s sebou v&scaron;e, co se k
va&scaron;emu pÅ™ípadu vztahuje.
Dole jsem vám je&scaron;tÄ› zkopírovala, co v&scaron;e obÄ•anské poradny pomohou
Å™e&scaron;it, pokud se na nÄ›kterou z nich obrátíte. Bydlení
Seznámíme Vás se závazky a právy, aÅ¥ uÅ¾ bydlíte v nájemním, soukromém Ä•i druÅ¾stevním bytÄ›. PomÅ¯Å¾eme Vám
Å™e&scaron;it problémy spojené se vznikem, zánikem a zmÄ›nami nájemních smluv, právech a povinnostech
pronajímatele, úpravách cen sluÅ¾eb. Odpovíme na Va&scaron;e dotazy ohlednÄ› hlá&scaron;ení trvalého pobytu,
právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, výmÄ›ny nájemních bytÅ¯, pÅ™evodu
nájemních smluv a bydlení na základÄ› vÄ›cného bÅ™emene.

Rodina a mezilidské vztahy
ObraÅ¥te se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodiÄ•ovská a manÅ¾elská práva, Å™e&scaron;íte rozvod, vyÅ¾ivovací
povinnost, osvojení, pÄ›stounskou péÄ•i nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v pÅ™ípadÄ› domácího
násilí.

Majetkoprávní vztahy a náhrada &scaron;kody
Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo spoleÄ•ného jmÄ›ní
manÅ¾elÅ¯. Zpravíme Vás o náleÅ¾itostech dÄ›dictví, restituce a smluv.

Tak, snad naleznete dobrou pomoc, drÅ¾ím palce! d@niela

http://www.kudlanka.cz
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