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EXEKUCE - TA VÄšC NEMILÃ• - II.
StÅ™eda, 12 bÅ™ezen 2008

Å½ili, byli v jednom mÄ›steÄ•ku na severu ÄŒech pod Kru&scaron;nými horama dva - muÅ¾ a Å¾ena. A ti se jednou setkali a
na&scaron;li v sobÄ› zalíbení. Po jistém Ä•ase, jak uÅ¾ to tak bývá, milá Å¾enu&scaron;ka pÅ™i&scaron;la do jiného stavu, a t
byla vystrojena velká a slavná svatba. NovomanÅ¾elé pak bydleli u manÅ¾elÄ•iny matky (vdovy) v docela pohledném a
úpravném rodinném domku (restituce) s velikou zahradou.

V dobÄ› obvyklé se narodilo dítko Å¾enského pohlaví bohuÅ¾el tÄ›lesnÄ› i psychicky velmi tÄ›Å¾ce postiÅ¾ené. ManÅ¾e
blbÄ›, hádal se, svádÄ›l to na kde koho, dokonce taky popíral otcovství ( on pÅ™eci takového kripla nemohl stvoÅ™it!). ProstÄ›
jednodu&scaron;e to neunesl a podal návrh na rozvod - zhruba asi po pÄ›ti letech manÅ¾elství.

Ale - po dobu manÅ¾elství podnikal, potÅ™eboval na zaÄ•átek peníze, tak si je pÅ¯jÄ•il od penÄ›Å¾ního ústavu a tchýnÄ› s
(která byla universální dÄ›diÄ•kou toho pÅ™edmÄ›tného rodinného domku i s pozemky) mu nemovitost poskytly jako
zástavu. Nic se nedÄ›lo, pohoda. Ov&scaron;em - po rozvodu jaksi opomnÄ›l platit splátky a holt se u nich objevil pan
exekutor. PÅ™ed obÄ›mi prohlásil, Å¾e na jejich nemovitosti uplatnil exekuÄ•ní právo vÅ¯Ä•i závazku bývalého pana manÅ¾ela
vý&scaron;i nÄ›co ke tÅ™em miliónÅ¯m korun. Mimochodem také prohlásil, Å¾e ve&scaron;kerá pátrání po bývalém manÅ¾elo
byla negativní, pravdÄ›podobnÄ› se zdrÅ¾uje trvale kdesi v zahraniÄ•í. To bývalá manÅ¾elka v&scaron;ak uÅ¾ vÄ›dÄ›la, nepla
dlouho Å¾ádné výÅ¾ivné.
A jestli jsou ochotny a schopny tento dluh splatit? Její matka uÅ¾ byla v penzi, pÅ™edtím dÄ›lala
&scaron;iÄ•ku v Benaru, dÅ¯chod tedy minimální. ManÅ¾elka zase v domácnosti, starající se o postiÅ¾ené dítÄ› a Å¾ijící ze
sociálních dávek. ProstÄ› na to nemají a nikdy mít uÅ¾ nebudou. Ov&scaron;em - obÄ› Å¾eny jsou právnÄ› zpÅ¯sobilé dle § 6
ObÄ•anského zákoníku a jsou si vÄ›domy (nebo si mÄ›ly být vÄ›domy) odpovÄ›dnosti za svá konání.

Morální hlediska se jaksi u majetkových práv neberou. A výsledek? Dneska bydlí jenom milostí nového nabyvatele
rodinného domku ve svých bývalých prostorách. Jak dlouho, to se prostÄ› a jednodu&scaron;e neví - je zcela na jeho
blahovÅ¯li a potÅ™ebách. PÅ™eci - je to uÅ¾ jeho majetek a nekupoval ho proto, aby tam zdarma bydleli cizí lidé... Z vybavení
jim patÅ™í jenom vÄ›ci osobní potÅ™eby a dokonce jim pan exekutor milostivÄ› ponechal velice drahý motorový invalidní vozík
dítÄ›.
Na bydlení tam nemají samozÅ™ejmÄ› uzavÅ™enu Å¾ádnou nájemní smlouvu (barák uÅ¾ není jejich) a tak poÅ¾ád
byt. Obecní úÅ™ad Å¾ádost pro&scaron;etÅ™il a prohlásil, Å¾e obÄ› sice snad a moÅ¾ná jsou sociální pÅ™ípad, ale Å¾e o m
pÅ™i&scaron;ly vlastní vinou. A Å¾e holt budou na obecní byt v poÅ™adí. Má tedy ouÅ™ad skoro pravdu, zastavit vlastní stÅ™
nad hlavou je naprosto nebetyÄ•ná pitomost.
Té dnes uÅ¾ bývalé manÅ¾elce bylo v dobÄ› uzavÅ™ení sÅˆatku kolem 33 le
nebylo nic &scaron;patného, ale ona uÅ¾ tenkrát nebyla Å¾ádná kráska. KdeÅ¾to on byl docela libovej frajer s figurou a
vystupováním Paula Newmanna za mlada (dokonce pouÅ¾íval toto jméno jako pÅ™ezdívku). TakÅ¾e se té Å¾enské ani nediv
a jen je mi jí hodnÄ›, opravdu hodnÄ› líto. Perspektivu Å¾ivota pÅ™ed sebou naprosto Å¾ádnou. Je jí Ä•tyÅ™icet, utahaná, psy
na dnÄ› z dítÄ›te a Å¾ádnej partner uÅ¾ asi nebude. A jak se celá kauza bude vyvíjet dál, to spí&scaron; nebudu chtít vÅ¯bec
vÄ›dÄ›t.
Bylo mi tam hodnÄ›, ale opravdu hodnÄ› trapnÄ›...

Franta Bou&scaron;ka

na levé stranÄ› ZDE máte související Ä•lánky,ve kterých mÅ¯Å¾ete dohledat je&scaron;tÄ› dal&scaron;í informace.

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 6 December, 2022, 11:01

