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TRVALÃ• POBYT A DLUHY
ÄŒtvrtek, 10 listopad 2011

Dobrý den, prosím o radu. PÅ™ítel je po rozvodu a exmanÅ¾elka má stále u nÄ›j hlá&scaron;ený trvalý pobyt a odmítá si ho
odhlásit. KdyÅ¾ ji chtÄ›l odhlásit on, na úÅ™adÄ› mu sdÄ›lili, Å¾e to není tak jednoduché. PÅ™itom - dÅ¯m i vybavení je pÅ™í
majetkovÄ› jsou vyrovnáni a exmanÅ¾elka jiÅ¾ skoro rok bydlí jinde.

Je nÄ›jaká moÅ¾nost, jak to rychle provést a doloÅ¾it, Å¾e dÅ¯m jiÅ¾ nevyuÅ¾ívá? Ona má totiÅ¾ spoustu dluhÅ¯ a bo
dal&scaron;í náv&scaron;tÄ›vy exekutora. Zajímalo by mÄ› ale, jelikoÅ¾ její dluhy jsou nabyté za trvání manÅ¾elství, zda
skuteÄ•nÄ› jsou to dluhy spoleÄ•né a tím, Å¾e je ona nesplácí (ani nekomunikuje), tak hrozí, Å¾e exekutor pÅ™ijde k pÅ™íteli
mu majetek, který mÄ›l jiÅ¾ pÅ™ed manÅ¾elstvím?
On svoje dluhy poctivÄ› splácí &ndash; ale zajímalo by nás, jestli by n
pÅ¯lku z jeho dluhÅ¯ (rovnÄ›Å¾ nabytých v manÅ¾elství) tedy také platit ona? PÅ™itom on splácí i pár dluhÅ¯ za ni, protoÅ¾e m
strach, Å¾e pÅ™ijde o dÅ¯m. Prosím o radu, jak má pÅ™ítel postupovat, aby ji mohl odhlásit a jestli je nÄ›jaká moÅ¾nost, aby z
ni nemusel platit? PÅ™edem moc dÄ›kujeme, s pozdravem MARY O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Mary,
trochu tomu nerozumím - pí&scaron;e&scaron;, Å¾e tvÅ¯j pÅ™ítel má s manÅ¾elkou v&scaron;e uÅ¾ majetkovÄ
vypoÅ™ádáno. Pak tedy nechápu, jak je moÅ¾né, Å¾e nemají vypoÅ™ádány i dluhy? RadÄ›ji se ho na to poÅ™ádnÄ› vyptej...
ProtoÅ¾e se dÄ›lí nejen majetek nabytý za manÅ¾elství, ale rovnÄ›Å¾ i dluhy, vzniklé bÄ›hem manÅ¾elství ... (SamozÅ™ejmÄ
nÄ›kdo z nich bÄ›hem manÅ¾elství koupil nÄ›jakou vÄ›c, která je výluÄ•nÄ› jen pro jeho potÅ™ebu, napÅ™. jen pro jeho výkon
je to výhradnÄ› dluh dotyÄ•ného. Ale to je nutno v&scaron;e doloÅ¾it!)
OhlednÄ› odhlá&scaron;ení jeho bývalé Å¾eny z jeho
domu: chápu, Å¾e je moÅ¾né, Å¾e na nÄ›kterém úÅ™adÄ› mohou být komplikace, ale pokud tam tvÅ¯j pÅ™ítel pÅ™ijde s pot
jejich vypoÅ™ádání, o rozvodu, o tom, Å¾e ona tam uÅ¾ témÄ›Å™ rok nebydlí (a nemá tam Å¾ádné vÄ›ci), mÄ›l by na
odhlá&scaron;ení trvat. V tom pÅ™ípadÄ› opravdu není dÅ¯vod, aby tam mÄ›l hlá&scaron;en nÄ›koho, kdo tam neÅ¾ije. Víte, k
se ona zdrÅ¾uje? To v&scaron;e by mÄ›l doloÅ¾it... (Pokud tam má nÄ›jaké vÄ›ci, bylo by dobré je sepsat, nechat to svÄ›dkem
podepsat a pak je buÄ• nÄ›kde deponovat nebo jí to odvézt a pÅ™edat - jednodu&scaron;e: zbavit se jich.) d@niela
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