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JAK NEPLATIT VÃ•Å½IVNÃ‰
PÃ¡tek, 22 bÅ™ezen 2013

Dobrý den, ráda bych vás poÅ¾ádala o radu: kdyÅ¾ bych synovi (je mu 11let) urÄ•ila opatrovníka, co to pro mÄ› jako
samoÅ¾ivitelku znamená? A zdali opatrovník dítÄ›te pobírá nÄ›jakou finanÄ•ní odmÄ›nu? Víte, jsem dlouhodobÄ› vedena na ÚP
roky uÅ¾ na synka nedostávám Å¾ádné výÅ¾ivné a ani uÅ¾ dostávat nebudu.

Jsem sice doplácena do Å¾ivotního minima, ale náklady na syna jsou mÄ›síÄ•nÄ› kolem 5000 KÄ•. TudíÅ¾ mi finance na
zaopatÅ™ení syna nestaÄ•í.
Víte, s jeho otcem byly problémy, co se týÄ•e výÅ¾ivného, od zaÄ•átku, co se syn narodil. Sou
urÄ•il v r. 2003 výÅ¾ivné 1500 KÄ•, které by mÄ›l platit dosud. Ale neplatí&hellip; Byla jsem nucena podávat nÄ›kolikrát trestní
oznámení. VÄ›t&scaron;inou to pak doplatil, ale od r. 2009 uÅ¾ neplatí vÅ¯bec.
KdyÅ¾ jsem totiÅ¾ soud Å¾ádala o zvý&sc
výÅ¾ivného, tak mi soudkynÄ› pÅ™eÄ•etla protokol o otci, Å¾e mÄ›l tÄ›Å¾ký uraz hlavy a má po nÄ›m trvalé následky, je téÅ¾
ÚP Brno a ze zdravotního posudku vyplývá, Å¾e ho prý nikdo nikdy nezamÄ›stná.
TudíÅ¾ Å¾ádné zvý&scaron;ení nebude
úmyslnÄ› výÅ¾ivné neplatí, a prý ho nemÅ¯Å¾ou ani nijak postihnout, nic... Od té doby to tedy není vedeno jako trestná Ä•innos
ale jen jako pÅ™eÄ•in zanedbané výÅ¾ivy.
Smutné na tom je, Å¾e v roce, kdy se mu údajnÄ› mÄ›l onen úraz stát, jsme se
BrnÄ› vídali kaÅ¾dý den a po nÄ›jakém úrazu natoÅ¾ operaci na hlavÄ› nemÄ›l ani vidu... NevÄ›Å™ím moc tomu, Å¾e nÄ›jaký
vÅ¯bec stal, ale zdravotní zprávu nemÅ¯Å¾e nikdo zpochybnit.
Nyní se mu ale narodil tÅ™etí potomek, jezdil s koÄ•árem, je
autÄ›.. Å½ije s pÅ™ítelkyní. Ale on je velmi chytrý, ví velmi dobÅ™e, co a jak se nechá obejít&hellip;
TakÅ¾e trvalý pobyt m
místním úÅ™adÄ›, nemá (oficiálnÄ›) Å¾ádný pÅ™íjem, Å¾iví ho druÅ¾ka, s kterou má to tÅ™etí dítÄ›, ale bydlet s ní nemÅ¯Å¾
má po úraze agresivní chování. Tím pádem jsou zaji&scaron;tÄ›ni, aby opravdu nemÄ›l Å¾ádný majetek, aby
v&scaron;echno bylo oficiálnÄ› jen její, neboÅ¥ ona pÅ™eci Å¾ije sama&hellip; TakÅ¾e na nÄ›j nemÅ¯Å¾e ani exekutor.
P
si pro dítÄ› vybrala &scaron;patného otce.
Ale také je to v tÄ›ch na&scaron;ich zákonech, kdy se &bdquo;chytrý&ldquo;
otec mÅ¯Å¾e velmi lehce vykroutit ze v&scaron;eho a jak vidÄ›t, nikdo na nÄ›j nemÅ¯Å¾e.
Nevím uÅ¾ si vÅ¯bec rady, prosím
poraÄ•te.. IVANA

http://www.kudlanka.cz
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