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DLUHY, EXEKUCE
StÅ™eda, 07 leden 2009

DÅ¯m, jehoÅ¾ jsem teÄ• majitelkou, postavili spoleÄ•nÄ› moji rodiÄ•e. PÅ™ed lety se rozvedli a majetkové pomÄ›ry si vzájemnÄ
uspoÅ™ádali pÅ™ed rozvodem a to tak, Å¾e dÅ¯m darovali mnÄ›, pozemky, na kterých dÅ¯m stojí, zase patÅ™í pouze mojí ma
Na&scaron;e vztahy a souÅ¾ití bohuÅ¾el nefungovalo dost dlouho pÅ™ed rozvodem. otec je totiÅ¾ alkoholik a o dÅ¯m a nás s
nestaral uÅ¾ asi 20 let pÅ™ed tím.
V souÄ•asné dobÄ› si vzal nÄ›kolik rychlých pÅ¯jÄ•ek, které nesplácí, takÅ¾e pravdÄ›podobnÄ› dojde na exekuci. V domÄ
podstatÄ› nic nepatÅ™í, protoÅ¾e vÄ›t&scaron;ina vÄ›cí, které si kdysi poÅ™ídili spoleÄ•nÄ›, uÅ¾ doslouÅ¾ila a já jsem je ob
bych, aby se tedy vybavení a vlastnÄ› moje vÄ›ci staly pÅ™edmÄ›tem exukuce za jeho dluhy. Táta neplatí Å¾ádné poplatky
spojené s údrÅ¾bou a provozem domu, bydlí v domÄ› v jedné místnosti, kde mká svoje vÄ›ci. Jediné, co má spoleÄ•né, je
vchod do domu. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, Jana
ODPOVÄšÄŽ:
Alarmující je, Å¾e s exekucí má více ménÄ› aktuální zku&sc
jiÅ¾ více neÅ¾ 20 procent obÄ•anÅ¯ ÄŒeské republiky, a toto Ä•íslo neustále roste. A lze Å™íci, Å¾e exekutoÅ™i se velmi sna
zde hraje i jejich motivace, neboÅ¥ jsou odmÄ›Åˆováni z vý&scaron;e vymáhané Ä•ástky. TakÅ¾e nejprve hororová vidina:
Budu vycházet z pÅ™edpokladu, Å¾e máte v&scaron;ichni v tomto domÄ› trvalé bydli&scaron;tÄ›. Va&scaron;i nemovitost
vám exekutor rozhodnÄ› zabavit nemÅ¯Å¾e. Ale co se týká movitých vÄ›cí, pak je situace sloÅ¾itÄ›j&scaron;í a v pÅ™ípadÄ› e
movitých vÄ›cí mÅ¯Å¾e exekutor skuteÄ•nÄ› movité vÄ›ci oznaÄ•it. Vám by pak nezbylo nic jiného, neÅ¾ podat vyluÄ•ovací Å¾
prokázat vlastnictví svých vÄ›cí. CoÅ¾ mÅ¯Å¾e být Ä•asto velmi obtíÅ¾né. ProtoÅ¾e - i kdyÅ¾ máte napÅ™. úÄ•tenku od kou
lednice, tak tam asi zcela jistÄ› není uvedeno i va&scaron;e jméno a va&scaron;e Ä•. OP...
A dal&scaron;í - za kaÅ¾dou vÄ›
podání na vylouÄ•ení se platí, nemýlím-li se 1000 KÄ• a ty uÅ¾ vám nikdo nevrátí. BohuÅ¾el, jak je známo, zákony v ÄŒR nejs
zrovna ideální. V Å¾alobÄ› na vylouÄ•ení pak mÅ¯Å¾ete uvést v&scaron;echny vÄ›ci, které vám exekutor zabavil. Ano, pro
mnoho nevinných lidí znamená tato skuteÄ•nost skuteÄ•nÄ› stresové situace. A nyní asi va&scaron;e situace:
Na&scaron;tÄ›
jak pí&scaron;ete, dÅ¯m, pozemky, v&scaron;e i majetek je po rozvodu Å™ádnÄ› vypoÅ™ádáno. Pokud se prokáÅ¾e, Å¾e
otcovy dluhy vznikly aÅ¾ po rozvodu rodiÄ•Å¯, nemáte se Ä•eho bát.
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