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ZdÄ›dila jsem spolu se svými dvÄ›ma sestrami dÅ¯m o o tÅ™ech bytových jednotkách. KaÅ¾dá vlastníme jednu tÅ™etinu. V jed
bytÄ› Å¾ije star&scaron;í sestra s rodinou (byt 3+1), v druhé mlad&scaron;í sestra (ta svÅ¯j byt 2 + 1 pronajímá) a pÅ™ízemní b
po rodiÄ•ích, 2+0, pÅ™ipadl mnÄ›. ChtÄ›la jsem nejprve svÅ¯j podíl prodat, ale právník mi Å™ekl, Å¾e je to moÅ¾né jen &bdqu
rodinÄ›&ldquo;. Nikdo v&scaron;ak nejevil zájem.
Star&scaron;í sestra mÄ›la problém se synem, takÅ¾e mne pak poÅ¾ádala o pronajmutí bytu. Souhlasila jsem a smlouva
byla na rok, s tím, Å¾e bude kaÅ¾doroÄ•nÄ› (pokud nebudou problémy) obnovena. V&scaron;e bylo bez problémÅ¯ aÅ¾ do teÄ
Syn té star&scaron;í sestry si vzal pÅ¯jÄ•ku, bez mého svolení zaÄ•al rekonstrukci bytu, nájemné posílá. TeÄ• mi jen
oznámili, Å¾e chtÄ›jí prodlouÅ¾it opÄ›t smlouvu, která mu konÄ•í k 1. 9. 2016. VÅ¯bec se mne na nic neptají, mÅ¯j názor je
nezajímá. A kdyÅ¾ jsem se ráznÄ› ozvala, tak mi sestra Å™ekla, Å¾e stejnÄ› nikde není dáno, která Ä•ást je moje. A kdyÅ¾ s
ptám, jestli si podíl její syn tedy odkoupí, Å™ekli mi, Å¾e ano, ale ne hned, protoÅ¾e mají pÅ™ed sebou hrozbu exekuce (pro
neplacení dluhu). Mám z toho hlavu zamotanou a ráda bych mÄ›la jasno. Co se s tím dá dÄ›lat, mám vlastnÄ› nÄ›jaké
právo nÄ›jak &ndash; a jak - jednat? Díky pÅ™edem, KATEÅ˜INA O D P O V Äš ÄŽ :
Milá KateÅ™ino,
v zásadÄ› se dá Å™íci, Å¾e vlastníte 1/3 z kaÅ¾diÄ•ké cihly celého domu. To znamená, Å¾e vám patÅ
1/3 bytu star&scaron;í sestry, tak 1/3 bytu té mlad&scaron;í, tak 1/3 "va&scaron;eho" bytu, 1/3 chodeb, 1/3 stÅ™echy, 1/3
sklepa atd. Spoluvlastníci se pak musí mezi sebou dohodnout, jak budou takto na tÅ™etiny rozdÄ›lený dÅ¯m uÅ¾ívat doopravdy
protoÅ¾e uÅ¾ívat 1/3 kaÅ¾dé místnosti by bylo jistÄ› znaÄ•nÄ› nepraktické.
Tak i ve va&scaron;em pÅ™ípadÄ› do&scaron;
Å¾e jste si pro praktické uÅ¾ívání rozdÄ›lili dÅ¯m tak, Å¾e kaÅ¾dá z vás uÅ¾ívá jeden z bytÅ¯ v domÄ›. Tato dohoda nemusí
písemná. JestliÅ¾e tento stav trvá uÅ¾ nÄ›jakou dobu, tÄ›Å¾ko mÅ¯Å¾e ta star&scaron;í sestra tvrdit, Å¾e "nikde není dáno",
Ä•ást je va&scaron;e.
To byste zrovna tak vy mohla tvrdit, Å¾e nikde není dáno, která Ä•ást domu je její a Å¾e od
nynÄ›j&scaron;ka budete bydlet v jejím bytÄ›. Je tedy tÅ™eba mít za to, Å¾e jste si uÅ¾ívání domu rozdÄ›lili ústní dohodou tak
nyní fakticky je a jak jste to vý&scaron;e popsala.
To ale neznamená, Å¾e se tím zmen&scaron;il vá&scaron;
spoluvlastnický podíl, i kdyÅ¾ ve skuteÄ•nosti uÅ¾íváte men&scaron;í Ä•ást domu, neÅ¾ 1/3, protoÅ¾e vá&scaron; byt je
nejmen&scaron;í. PoÅ™ád vlastníte 1/3 kaÅ¾dé Ä•ásti domu. Proto by vám ostatní sestry naopak mÄ›ly platit náhradu za tu
Ä•ást jimi uÅ¾ívaných bytÅ¯, která pÅ™esahuje 1/3 jejich spoluvlastnických podílÅ¯. Jinak se totiÅ¾ na vá&scaron; úkor
bezdÅ¯vodnÄ› obohacují, coÅ¾ byste po nich mohla vymáhat i soudnÄ›! O záleÅ¾itostech spojených se správou domu se
musí spoluvlastníci dohodnout, pÅ™iÄ•emÅ¾ platí, Å¾e rozhoduje velikost jejich spoluvlastnických podílÅ¯. Ve va&scaron;em p
tedy dva sourozenci vÅ¾dy pÅ™ehlasují tÅ™etího. PoÅ™ád ale platí, Å¾e i kdyby vás sestÅ™iÄ•ky "vy&scaron;achovaly", mus
kaÅ¾dá platit trÅ¾ní náhradu za uÅ¾ívání, které pÅ™ekraÄ•uje 1/3 jejich spoluvlastnictví.
KdyÅ¾ se nedohodnete, mÅ¯Å¾e
rovnÄ›Å¾ obrátit na soud, aby va&scaron;i záleÅ¾itost spravedlivÄ› rozhodl. A protoÅ¾e spoluvlastnické vztahy jsou znaÄ•nÄ
komplikované, doporuÄ•uji vám obrátit se na advokáta. Sestry by vás za stávající situace mohly snadno omezovat ve
va&scaron;em právu na uÅ¾ívání va&scaron;eho podílu na majetku, a proto se investovat peníze do odborné právní
pomoci opravdu vyplatí. d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 19 November, 2018, 22:01

