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JAK VYSTÄšHOVAT NECHTÄšNÃ‰HO
NedÄ›le, 05 Å™Ã-jen 2014

Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit, jak mám postupovat v této záleÅ¾itosti: v dÄ›dickém Å™ízení jsem získala nemovitost
(starou dÅ™evÄ›nici s Ä•íslem popisným, vedenou jako rodinný dÅ¯m) po své babiÄ•ce. Zjistila jsem teÄ• ale, Å¾e v nemovitos
pÅ™ebývá bratr zemÅ™elé a má tam trvalý pobyt je&scaron;tÄ› od doby svého dÄ›tství. Nyní je mu 70 let. Jak mu mÅ¯Å¾u
zru&scaron;it trvalý pobyt a vystÄ›hovat ho?

Tento Ä•lovÄ›k nemá Å¾ádnou nájemní smlouvu, Å¾ádné uÅ¾ívací právo v podobÄ› vÄ›cného bÅ™emene, není vlastníke
spoluvlastníkem. Tuto dÅ™evÄ›nici tento muÅ¾ vybydlel, zniÄ•il, není tam wc, voda, elektrika je odÅ™íznutá uÅ¾ asi 20 let at

Objekt chci zbourat a parcelu prodat jako stavební parcelu. Prosím o radu jak postupovat.
PÅ™edem moc dÄ›kuji! PETRA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Petro,

musím pÅ™iznat, Å¾e jsem nad tímto dotazem dost dlouho uvaÅ¾ovala... A z nÄ›kolika rÅ¯zných stran. Podle v&scaron;eho
Va&scaron;e babiÄ•ka, sestra "onoho Ä•lovÄ›ka", ho tam nechávala bydlet dobrovolnÄ›, on tam byl od dÄ›tství doma, a pokud
by nezemÅ™ela, byl by tam nejspí&scaron; stále. Byla to dohodnutá záleÅ¾itost mezi tÄ›mito sourozenci.
Ov&scaron;em situace se zmÄ›nila, Vy jste nemovitost zdÄ›dila, je nyní va&scaron;ím majetkem a vá&scaron; prastrýc pravdÄ›podobnÄ›
nemá smlouvu, zÅ™ízeno vÄ›cné bÅ™emeno - jednodu&scaron;e nic.
JenÅ¾e - i kdyÅ¾ máte za to, Å¾e se zdrÅ¾uje u vá
neoprávnÄ›nÄ›, není zákonem dovoleno tuto osobu vystÄ›hovat prostÅ™ednictvím násilí nebo prostým sbalením kufrÅ¯ a
vystÄ›hováním na ulici. Je moÅ¾né, Å¾e by se takto vystÄ›hovaný Ä•lovÄ›k nijak nebránil, ale mÅ¯Å¾e také dojít situaci, kdy po
bude poÅ¾adovat náhradu zpÅ¯sobené &scaron;kody, popÅ™ípadÄ› na Vás podá trestní oznámení. Proto je z právního
hlediska nejlep&scaron;ím a zároveÅˆ zákonným postupem podání Å¾aloby na vyklizení nemovitosti, a pokud se ani ve
lhÅ¯tÄ› urÄ•ené v rozsudku nevystÄ›huje, mÅ¯Å¾ete podat návrh na jeho vystÄ›hování soudním vykonavatelem nebo
exekutorem.
MÅ¯Å¾ete poté je&scaron;tÄ› zváÅ¾it podání trestního oznámení pro neoprávnÄ›ný zásah do práva k domu,
bytu nebo nebytovému prostoru Ä•i pro neoprávnÄ›né uÅ¾ívání cizí vÄ›ci.

· A nyní jenÅ¾e podruhé - vÄ›c je ponÄ›kud sloÅ¾itÄ›j&scaron;í pro odpovÄ›Ä•. ÄŒasto se noví majitelé domÅ¯ domnívají, Å¾
nemají dotyÄ•ní písemnou nájemní smlouvu, tak nemají vlastnÄ› Å¾ádnou, ale nebývá to vÅ¾dycky pravda. V minulosti (asi pÅ™
12 lety) platilo, Å¾e staÄ•í smlouva ústní. To znamená, Å¾e ten, kdo uzavÅ™el v dávné minulosti ústnÄ› smlouvu o nájmu,
mÅ¯Å¾e u soudu prokázat, Å¾e stále trvá ústní nájemní smlouva, která se nezmÄ›nila.

Soud by pravdÄ›podobnÄ› postupoval tím smÄ›rem, Å¾e by obÄ› strany vedl ke smíru a k uzavÅ™ení písemné smlouvy, kte
vymezila jejich práva a povinnosti. Soudy se pak zabývají i tím, proÄ• v bytÄ› osoba bydlela, jak dlouho tam bydlela, jak se do
toho domu dostala, co je dÅ¯vodem vystÄ›hování, apod. A není vylouÄ•eno, Å¾e po posouzení v&scaron;ech okolností by soud
sice rozhodl o vystÄ›hování z bytu, ale tÅ™eba za podmínky pÅ™idÄ›lení náhradního bytu apod.
d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 September, 2019, 19:15

