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NESHODY "TVRDÅ Ã•HO" RÃ•ZU
ÄŒtvrtek, 13 prosinec 2007

Dobrý den, mám velký problém a potÅ™ebuji pomoct ho vyÅ™e&scaron;it a co nejrychleji. S manÅ¾elem uÅ¾ pÄ›t mÄ›sícÅ¯ ne
ve spoleÄ•né domácnosti, ale pÅ™esto mÄ› uÅ¾ dvakrát napadl. OstatnÄ› poÅ™ád mÄ› slovnÄ› uráÅ¾í a napadá, a hlavnÄ› m
vyhroÅ¾uje, Å¾e mi vezme dceru. UÅ¾ prý poÅ¾ádal o svÄ›Å™ení dcery do své péÄ•e.

Musela jsem i vymÄ›nit zámek od bytu, protoÅ¾e mi bez mého vÄ›domí bral vÄ›ci z bytu, a jelikoÅ¾ se bojím, aby mi "nevyb
byt a nevzal vÄ›ci, které jsou jen moje. UÅ¾ dvakrát jsem na nÄ›j volala policii, ale on se mi jen vysmívá a na malou nic
neplatí. Ani mi nepÅ™ispívá na byt.
Chci se zeptat, zda kdyÅ¾ je Slovák a má slovenské obÄ•anství a dÄ›lá mi problémy,
jestli mu mÅ¯Å¾u zru&scaron;it trvalý pobyt na mé adrese. A kam se mám obrátit nebo kde to mám vyÅ™ídit a jak to bude
dlouho trvat. DÄ›kuji pÅ™edem za odpovÄ›d.

Dagmara

ODPOVÄšÄŽ:

Milá Dagmaro,

to je nÄ›kolikero otázek a tímpádem i bude nÄ›kolilkero odpovÄ›dí:

- OhlednÄ› bytu - záleÅ¾í na tom, na koho je byt psaný, ve vlastnictví koho byt je. Má&scaron; adresu, na které se nyní tvÅ¯j
manÅ¾el zdrÅ¾uje?
MÅ¯Å¾e&scaron; nÄ›jak prokázat, Å¾e se odstÄ›hoval? Prostuduj si tady na Kudlance rubriku "Právník", je tu hodnÄ›
návodných textÅ¯ - napÅ™: zde.

- Kde tvÅ¯j manÅ¾el poÅ¾ádal o svÄ›Å™ení dcerky do své péÄ•e? RozhodnÄ›, být tebou, uÄ•inila bych totéÅ¾. Jak vÅ¯bec
chce&scaron; Å™e&scaron;it celou situaci? Chce&scaron; se rozvést nebo jen "Å¾ít oddÄ›lenÄ›"? To si musí&scaron; co nejdÅ
ujasnit a podle toho jednat! Pí&scaron;e&scaron;, Å¾e na malou nic neplatí - má&scaron; uÅ¾ vymÄ›Å™ené nÄ›jaké peníze?
Nebo je to zatím v&scaron;e ve stádiu nÄ›jaké va&scaron;í ústní dohody? K tomu ti mohu doporuÄ•it totéÅ¾ co vý&scaron;e je tu plno odkazÅ¯ ohlednÄ› výÅ¾ivného, staÄ•í si to v&scaron;e poÅ™ádnÄ› prostudovat.

- StejnÄ› tak tÄ› odkazuji na nÄ›kolik zdej&scaron;ích Ä•lánkÅ¯, vÄ›novaných domácímu násilí.

ProstÄ› - uvaÅ™ si kafe, vezmi si tuÅ¾ku a papír, otevÅ™i rubriku "Právník" a Ä•ti, dÄ›lej si poznámky... Jednu radu je&scaron
nakonec: Ve v&scaron;ech závaÅ¾ných vÄ›cech platí víc neÅ¾ kde jinde: tÅ™ikrát mÄ›Å™, jednou Å™eÅ¾. V&scaron;echno,
napí&scaron;e&scaron;, pÅ™ípadnÄ› v&scaron;echno, co kde podepí&scaron;e&scaron;, si pÅ™edem poÅ™ádnÄ› rozmysli a
rozvaÅ¾!!!
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PÅ™eju ti hodnÄ› &scaron;tÄ›stí. d@niela
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