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KDYÅ½ JE CHLAP NEROZHODNÃ•
NedÄ›le, 20 Ä•ervenec 2014

Dobrý den. MÅ¯j pÅ™íbÄ›h zaÄ•al v roce 1991, kdyÅ¾ jsem se vrátil domÅ¯ po pÅ¯lroÄ•ní montáÅ¾i. Koupil jsem star&scaron;í
a &scaron;etÅ™il na rekonstrukci. V roce 1994 mÄ› jedna sleÄ•na zaÄ•ala posílat milostné dopisy, kdyÅ¾ jsem nereagoval, tak
dal&scaron;í a dal&scaron;í, pak mÄ› zaÄ•la uhánÄ›t osobnÄ›. Jsem celkem poddajný typ a taky mi to dÄ›lalo dobÅ™e, takÅ¾e
ve v&scaron;em jejím naléhání vyhovÄ›l.

V roce 1997 na jaÅ™e jsem zapoÄ•al kompletní rekonstrukci domu, ona kdyÅ¾ pozdÄ›ji vidÄ›la, Å¾e je to uÅ¾ k bydlení,
lámat do manÅ¾elství. Vzali jsme a tím se odstartovalo moje nejhor&scaron;í období Å¾ivota. Po pár letech Å¾ivota ve
scénách a vyhroÅ¾ování (2001 jsem mÄ›l uÅ¾ rÅ¯zné potíÅ¾e, takÅ¾e jsem musel nav&scaron;tívit psycholoÅ¾ku, která mÄ›
proklepla a Å™ekla, Å¾e v&scaron;echny moje potíÅ¾e jako dezorientace, zvý&scaron;ené zapomínání a jiné trampoty, má na
svÄ›domí moje paní, která je dost "nervák".
Dopadlo to tak, Å¾e v roce 2007 jsme se za hodnÄ› dramatických podmínek
rozvedli. VyhroÅ¾ovala mi tehdy smrtí syna, zniÄ•ením v&scaron;eho majetku atd., jestli ji nenechám dál bydlet ve svém
domÄ›. Tak jsem zase souhlasil... Já jsem radÄ›ji stále na montáÅ¾ích, takÅ¾e bydlím po ubytovnách, nebo, "kdyÅ¾ jsem
doma", tak v garáÅ¾i. Ná&scaron; syn ted v záÅ™í jde do uÄ•ení a bude na internátu, je mu uÅ¾ 16 let. Tak jsem si Å™ekl, Å¾
bych to mÄ›l Å™e&scaron;it.
Jedná se mÄ› o to, aby mÄ› bývalá se svou matkou, která hlavnÄ› za v&scaron;ím stojí, postup
nezniÄ•ily majetek. VÅ¾dyÅ¥ právÄ› její matka to byla, která zjistila, Å¾e jsem si tenkrát koupil domek a pÅ™imÄ›la dceru k tom
v&scaron;emu. A od té doby mám peklo. Tak bych se chtÄ›l zeptat - mám &scaron;anci se jich zbavit? MÅ¯Å¾u tuhle
pijavici vystÄ›hovati?
Celá ta léta platím kompletnÄ› spotÅ™ebu elektriky, plynu, vody, zajistím dÅ™evo na zimu, ostatnÄ› d
je jen mÅ¯j a ona nemá Å¾ádný podíl...
A je&scaron;tÄ› dodatek - pochopitelnÄ› výÅ¾ivné platím pravidelnÄ›, a také synov
platím dal&scaron;í potÅ™ebné vÄ›ci, jako v poslední dobÄ› auto&scaron;kolu - 4000 KÄ•. Syn za mnou pÅ™i&scaron;el, Å¾e b
Å™idiÄ•ák na motocykl 125 ccm, Å¾e na to potÅ™ebuje 4000 korun, a je to prý hodnÄ› a nemá na to. Tak jsem mu je dal, a
myslel, Å¾e to je vyÅ™ízené. Asi po týdnu jsem s ním mluvil a povídal mÄ›, Å¾e to bude stát 4500, ale matka mu slíbila, Å¾e m
potÅ™ebných 500 korun doplatí. Pak ale volal znova, Å¾e matka mu najednou Å™ekla, Å¾e mu nic nedá, at si dÄ›lá co chce.
byl zrovna na montáÅ¾i,syn mÄ›l dal&scaron;í den uÅ¾ nastoupit do auto&scaron;koly a nemÄ›l na to v&scaron;echny finance,
byl z toho dost psychicky zdeptanej, tak jak jsem býval Ä•astokrát já, za dob manÅ¾elství. (To jsem pak samozÅ™ejmÄ›
vyÅ™e&scaron;il.)
To je jen pro ukázku, je to jenom &scaron;piÄ•ka ledovce.TakÅ¾e budu rád za kaÅ¾dou radu co ted dál,díky.

Poradíte mÄ›, jak se mám zachovat?
DÄ›kuji moc, MIREK O D P O V Äš ÄŽ :

Milý Mirku,

usuzuju pochopitelnÄ› jen z toho, co jste vy sám napsal. I kdyÅ¾ se mi nezdá, Å¾e byste v tom v&scaron;em byl tak úplnÄ›
nevinnej :-). UrÄ•itÄ› se vám tenkrát líbila, bylo vám s ní dobÅ™e - alespoÅˆ nÄ›kdy - pÅ™eci jinak byste se neÅ¾enil... NeÅ™ík
Å¾e chlap, co jezdí po montáÅ¾ích je taková kÅ™ehká kvÄ›tinka, Å¾e se nechá znásilnit a uhnat do svatby... Ale bez legrace,
docela chápu, Å¾e to musely být vÄ›t&scaron;inou fakt dost mizerné roky...
A jistÄ› vám vadí, Å¾e to teÄ• schytává i kluk.
JenÅ¾e, uÅ¾ to není malý chlapeÄ•ek, uÅ¾ z toho má urÄ•itÄ› svÅ¯j rozum. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e vá&scaron; syn jde od záÅ™í
to bylo vhodné Å™e&scaron;it. Nejspí&scaron; je tam trvale hlá&scaron;en, takÅ¾e jeho se nic netýká.
Máte nÄ›kolik
moÅ¾ností:
- JestliÅ¾e je nÄ›kdo ve va&scaron;em bytÄ› pÅ™ihlá&scaron;en k trvalému pobytu, nesvÄ›dÄ•í to o automaticky také tom, Å¾
má k bytu Ä•i domu uÅ¾ívací právo, neboÅ¥ trvalý pobyt má pÅ™edev&scaron;ím evidenÄ•ní charakter. Toto mimo jiné potvrzu
také zákon o evidenci obyvatel, který stanoví, Å¾e z pÅ™ihlá&scaron;ení obÄ•ana k trvalému pobytu nevyplývají Å¾ádná
práva k pÅ™ihla&scaron;ovanému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Pokud se proto jedná o osobu, která není
spoleÄ•ným nájemcem, spoluvlastníkem, oprávnÄ›ným ze sluÅ¾ebnosti, Ä•i jiným oprávnÄ›ným uÅ¾ivatelem domu, mÅ¯Å¾ete
podat Å¾alobu na vyklizení bytu a její námitky, Å¾e má v domÄ› právo bydlet na základÄ› trvalého pobytu, mÅ¯Å¾ete
povaÅ¾ovat za neopodstatnÄ›né.
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- z právního hlediska nejlep&scaron;ím a zároveÅˆ zákonným postupem je podání Å¾aloby na vyklizení nemovitosti, a
pokud se ani ve lhÅ¯tÄ› urÄ•ené v rozsudku Å¾alovaná osoba nevystÄ›huje, mÅ¯Å¾ete podat návrh na její vystÄ›hování soudn
vykonavatelem nebo exekutorem. MÅ¯Å¾ete zváÅ¾it také podání trestního oznámení pro neoprávnÄ›ný zásah do práva
k domu, bytu nebo nebytovému prostoru Ä•i pro neoprávnÄ›né uÅ¾ívání cizí vÄ›ci.

Dejte vÄ›dÄ›t, kaÅ¾dopádnÄ› - myslím, Å¾e pokud je v&scaron;e tak, jak jste napsal, tak uÅ¾ máte fakt Ä•as na to, abyste s
trochu uÅ¾il normálního klidného Å¾ivota...
d@niela
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