Kudlanka

SPOLUBYDLENÃ• DVOU GENERACÃ•
ÄŒtvrtek, 24 Å™Ã-jen 2013

Dobrý den, jsme s manÅ¾elem (jen my dva) majitelé nemovitosti. Je bez zápiskÅ¯ a závazkÅ¯ na LV. Nemovitost jsme
poÅ™ídili v roce 2009, v dobrém úmyslu pomoci synovi, který v té dobÄ› byl po tÄ›Å¾kém pracovním úrazu hlavy a mozku,
byl vedený v té dobÄ› na OÚ, a po rozvodu... V&scaron;echno jsme to zrekonstruovali, synovi tam pak dali od r.2010 trvalé
bydli&scaron;tÄ›.

Poté se seznámil s dívÄ•inou, která sice na nás není aÅ¾ tak zlá, ale spoleÄ•né prostory neuklízí. Letos na jaÅ™e se jim
narodila holÄ•iÄ•ka, která má jméno po synovi, ale oni spolu nejsou vzatí. My se nechali zlákat a protoÅ¾e to bylo v dobÄ›,
kdy nám zemÅ™el nejstar&scaron;í ná&scaron; syn, tak jsme jim zde obÄ›ma také nechali dát trvalé bydli&scaron;tÄ›. On
také syn prohla&scaron;oval, Å¾e proÄ• ona by zde nÄ›co dÄ›lala, kdyÅ¾ zde nemá ani trvalé bydli&scaron;tÄ›...
Tak uÅ¾ z
trvalé bydli&scaron;tÄ› má, i s dcerou, na&scaron;í vnuÄ•kou, ale nepodílí se na údrÅ¾bÄ› spoleÄ•ných prostor zas. VÅ¯bec ná
ani nezdraví, vÅ¯bec nic neuklízí, ná&scaron; syn na nás uÅ¾ stále kÅ™iÄ•í, vyhroÅ¾uje nám, ale zatím nás fyzicky nenapadá,
to ne.
ChtÄ›li jsme tedy nyní dát návrh na zru&scaron;ení jejich trvalého bydli&scaron;tÄ›, ale na úÅ™adÄ› nám bylo Å™eÄ•
Å¾e sice návrh mÅ¯Å¾eme dát, ale ve správním Å™ízení nám to nepovolí. Å½e by to &scaron;lo jen tehdy, kdyÅ¾ by zde fyzic
nebydleli. A to opravdu není pravda, protoÅ¾e zde v jejich Ä•ásti opravdu bydlí a mají svÅ¯j movitý majetek.
Chci se tedy
zeptat, jestli je to opravdu tak, jestli opravdu nemáme Å¾ádné moÅ¾nosti? Na internetu jsem se jen doÄ•etla, Å¾e pokud s
námi nemají Å¾ádnou smlouvu, vÄ›cné bÅ™emeno atd., tak Å¾e se jedná, alespoÅˆ u synovy pÅ™ítelkynÄ› a jejich dcery, o trv
bydli&scaron;tÄ› respektive o uÅ¾ívací právo odvozené...
PoraÄ•te nám, jak máme postupovat, jestli je opravdu jediné
Å™e&scaron;ení prodej nemovitosti? S tím Å¾e by jim dal návrh na zru&scaron;ení nový majitel z dÅ¯vodu prodeje nemovitosti a
nebo, Å¾e by si oni také nÄ›co po prodeji na&scaron;li a nÄ›kam se pÅ™ihlásili. Syn je sice v PID, s léky, které bere, ale jinak
není neorientovaný a nemá ZTP/ZTP/P, ani nemá bezmocnost a jiné. Moc dÄ›kujeme za vyÅ™ízení a nÄ›jaké informace k
na&scaron;emu pÅ™ípadu.

MILU&Scaron;E O D P O V Äš ÄŽ : Milá Milu&scaron;ko,
já vím, Å¾e tohle bolavé psaní bylo psáno s velkým smutkem a
zklamáním, Å¾e byste nechtÄ›li, aby se odstÄ›hovali, kdyby se va&scaron;e "skorosnacha" tro&scaron;ku víc snaÅ¾ila s vámi
vyjít... Napadlo mne, jestli taková byla od samého zaÄ•átku, co se k vám pÅ™istÄ›hovala, nebo zkuste zauvaÅ¾ovat, kdy a
proÄ• se to takhle zvrtlo?
To víte, syn bude asi mezi dvÄ›ma ohni - na jedné stranÄ› ona, na druhé vy, a on v tom, chudák,
lítá.
Myslím, Å¾e by stálo za to zkusit nÄ›co jiného, neÅ¾ ten prodej: jak jste napsala, je dÅ¯m vá&scaron; a va&scaron;eho
manÅ¾ela, syn a jeho partnerka s dítÄ›tem tam mají pouze trvalý pobyt. Na úÅ™adÄ› mají pravdu, Å¾e je nyní jen tak vyhodit
nemÅ¯Å¾ete, ale myslím, Å¾e by stálo za to, zauvaÅ¾ovat jiným smÄ›rem.
Nevím, jak to máte s placením poplatkÅ¯ - oni m
hodiny na elektÅ™inu, plyn, vodu atd.? Platí si v&scaron;e, co spotÅ™ebují? A dále - doposud tam bydlí zadarmo. Snad by
stálo za to, Å™íci jim, Å¾e pokud se nyní takto chovají, tedy témÄ›Å™ jako cizí lidé, tak byste od nich poÅ¾adovali i to, aby se j
cizí chovali "finanÄ•nÄ›" - Å¾e jim tedy vymÄ›Å™íte Ä•inÅ¾i, kterou vám budou mÄ›síÄ•nÄ› platit. A to se v&scaron;ím v&scaro
pokud napÅ™. pouÅ¾ívají zahradu... atd.
Já vím, je to drsné, ale jak se Å™íká, na hrubý pytel hrubá záplata. TÅ™eba by se
se Å™íká "chytli za nos" a zaÄ•ali uklízet. PÅ™eci jen - dívÄ•ina je rozhodnÄ› mlad&scaron;í neÅ¾ vy a vá&scaron; manÅ¾el, b
zadarmo - dostala moÅ¾nost trvalého pobytu - takÅ¾e by se mohla alespoÅˆ nÄ›jak revan&scaron;ovat, Å¾e?
Pokud by to
neuspÄ›lo, a odmítali pÅ™esto vám svá vydání hradit, pokud by se ani nadále nechovali dobÅ™e, je moÅ¾né pak pÅ™ikroÄ•it
dal&scaron;ímu: klidnÄ› bych odpovÄ›dÄ›la na nÄ›kolik inzerátÅ¯ o koupi domu... A snad pak, kdyÅ¾ by vidÄ›li, Å¾e k vám chod
zájemci si nemovitost prohlíÅ¾et, kdyÅ¾ je provádíte domem.... a tedy nejspí&scaron; prodej myslíte váÅ¾nÄ›, by to pro nÄ› by
oním "posledním váÅ¾ním varováním..."
DrÅ¾ím vám palce, aby se radÄ›ji &scaron;lo s nimi nÄ›jak v dobrém domluvit. Jak
Å™íkám - zauvaÅ¾ujete, kdy a proÄ• se zmÄ›nila ... d@niela
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