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TRVALÃ‰ BYDLIÅ TÄš PRO NETEÅ˜
StÅ™eda, 21 zÃ¡Å™Ã- 2016

Dobrý den, jsem vlastníkem rodinného domu s dvÄ›ma bytovými jednotkami. V jedné bydlíme s manÅ¾elem a v druhé bydlí
moje sestra. Její dcera bydlí v podnájmu a trvalé bydli&scaron;tÄ› má na obecním úÅ™adÄ›. Ted Ä•eká dítÄ› a chce po mÄ›,
abych jí dala trvalé bydli&scaron;tÄ› u mÄ› v domÄ›, i kdyÅ¾ tu nebydlí. DÅ¯vodem je prý to, Å¾e nechce, aby její dítÄ› mÄ›lo tr
bydli&scaron;tÄ› na úÅ™adÄ›.

Pán, co jí pronajímá byt, jí tam rozhodnÄ› trvalé bydli&scaron;tÄ› poskytnout nechce.Tak bych se ráda zeptala, jaká pro
mÄ› vzniknou rizika, kdyÅ¾ bych jí vyhovÄ›la a pÅ™ihlásila ji k trvalému pobytu u mÄ›, i kdyÅ¾ tu tedy nebydlí? DÄ›kuji za od
JARMILA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Jarmilko,

asi to chce proto, aby mÄ›la nárok na rÅ¯zné sociální dávky... Ono by to nebylo &scaron;patné, kdyby v tom pÅ™ípadÄ›
nehrozily prÅ¯&scaron;vihy, pokud by to s tou tvou neteÅ™í nefungovalo. NapÅ™íklad pokud nebude platit, pÅ™ípadnÄ› budou
nÄ›jaké jiné nepÅ™íjemnosti, tak by bylo ve skuteÄ•nosti dost tÄ›Å¾ké pak nÄ›jaké to Å™e&scaron;ení... Jednak je to pÅ™íbuz
dcera tvé sestry s dítÄ›tem, to by zcela jistÄ› hodnÄ› naru&scaron;ilo rodinné vztahy. Ono úÅ™ednÄ› je to jednoduché, ale ve
skuteÄ•nosti je to jinak.
PodstatnÄ› vÄ›t&scaron;í prÅ¯&scaron;vih by byl, kdyby se to dÄ›vÄ•e nÄ›jak nÄ›kde zadluÅ¾ilo a se
na ni exekutoÅ™i. To by asi pak bylo je&scaron;tÄ› hor&scaron;í... Nebo snad má&scaron; na kaÅ¾dou vÄ›c doma potvrzení, Å
jsi to kupovala ty, opravdu ty, Å¾e je to tedy tvoje .... Ano, musela bys na to v&scaron;e pak zdÅ¯vodnÄ›ní a soudit se, abys
uhájila svoje vÄ›ci.
Jarmilko, tÅ™eba je to opravdu hodná holka, tÅ™eba by v&scaron;echno bylo zcela v poÅ™ádku. To
musí&scaron; vÄ›dÄ›t ty, jaké je to její "finanÄ•ní pozadí", zda nic podobného nehrozí. KaÅ¾dopádnÄ› si to rozhodnÄ› poÅ™ádn
rozmysli. DrÅ¾ím palce,d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 22 October, 2018, 15:18

