Kudlanka

EXEKUTOR SEBERE VÄšCI JINÃ‰MU?
NedÄ›le, 18 duben 2010

Ahoj lidi, potÅ™ebujeme poradit. Jedná se o to, Å¾e manÅ¾el pÅ™i&scaron;el o práci a pÅ™estali jsme platit dluhy. TakÅ¾e u
té váhy, Å¾e jsme dostali exekuÄ•ní pÅ™íkaz od soudu. Å½ijeme s na&scaron;imi malými dÄ›tmi v podnájmu. Máme nájemní
smlouvu, kde majitelka pí&scaron;e, Å¾e nám pronajímá rodinný domek se v&scaron;ím vybavením, ale napsala jen to, co
pouÅ¾íváme.

Sama majitelka má doklady jen od nÄ›Ä•eho, a od nÄ›Ä•eho ne, protoÅ¾e barák zdÄ›dila. Jedná se o to, Å¾e nehledÄ› na t
jsme informovali soud o na&scaron;em majetku a také to, Å¾e uÅ¾ jeden rok se manÅ¾el nezdrÅ¾uje na adrese, kde chtÄ›jí u
exekuci, nikdo nebere potaz. Tak jsme se spojili z exekutorem a ten Å™ekl, Å¾e prostÄ› bude zabavovat a hotovo, i kdyÅ¾ to n
na&scaron;e, Å¾e ho to nezajímá.
My se totiÅ¾ bojíme, Å¾e exekutor zabaví vÄ›ci, co nejsou na&scaron;e. NapÅ™íklad se
Å¾e zabaví poÄ•ítaÄ•, který máme zapÅ¯jÄ•ený. V tomto poÄ•ítaÄ•i máme dost vÄ›cí, které by &scaron;ly asi i zneuÅ¾ít; a mám
zÅ™ízenou datovou schránku, kterou plnÄ› vyuÅ¾íváme, tak chceme tomto poradit, protoÅ¾e my nemáme peníze na
advokáta.
Martina

O D P O V Äš ÄŽ :

Ahoj Martino,

dotazovaná situace je bohuÅ¾el stále Ä•astÄ›j&scaron;í a i já se nad ní obÄ•as zamý&scaron;lím, bo bydlím v bytÄ›
financovaného úvÄ›rem ze stavebka a splácím taky horko tÄ›Å¾ko, takÅ¾e v pÅ™ípadÄ› problému mám také na krku exekutora
a navíc, protoÅ¾e stále nejsme rozvedení, tak by &scaron;el na moji adresu (bývalého, ale stále platného) trvalého
bydli&scaron;tÄ› a zaÄ•al by tam lepit nálepky na majetek, kde bydlí manÅ¾elka a dÄ›ti, co je fakt dost blbé.

Poradit mÅ¯Å¾u alespoÅˆ v nÄ›Ä•em - pokud jde o komp, coÅ¾ je moje parketa, radím následující: rozhodnÄ› potÅ™ebná d
zálohovat na pÅ™enosný disk (dnes záleÅ¾itost cca 1 000-1 500 za nÄ›kolik set GB), datovou schránku jde otevÅ™ít odkudkol
staÄ•í pÅ™ihla&scaron;ovací jméno a heslo, v tom problém nevidím. A co je fakt potÅ™ebné z tÄ›ch dat dennÄ›, tak vytisknout,
uloÅ¾it a v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby kopírovat, to pokud byste se na komp del&scaron;í dobu nedostali. Dá se to taky Å™e&scaro
úloÅ¾istÄ›m dat, nejlépe emailovou schránkou s neomezenou velikostí (gmail).

Tak, a ohlednÄ› toho smlouvání s exekutorem, snad poradÄ›j dal&scaron;í...
DrÅ¾ím palce, VLK

https://www.kudlanka.cz
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