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ZáleÅ¾itosti ohlednÄ› výÅ¾ivného (zde Å™e&scaron;ené) jsou skoro vÅ¾dy smutné - jedná se vÄ›t&scaron;inou o to, jak od
neplatícího rodiÄ•e získat pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu pro jeho dítÄ› - které pÅ™eci v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nemÅ¯Å¾e za to, jak
pomr&scaron;ili svÅ¯j vztah. Dnes vám pÅ™edkládám k nahlédnutí pÅ™ípad jedné stÅ™edo&scaron;kolaÄ•ky, která se
dostává (ne vlastní vinou, jak jinak), do hmotné nouze. O domov uÅ¾ v podstatÄ› pÅ™i&scaron;la... Máte radu?

Dobrý den,
jsem studentkou a tento &scaron;kolní rok budu maturovat. V lednu 2009 jsem doslova utekla z domova kvÅ¯li
domácímu násilí, bydlela jsem nejprve na internátÄ›, pak v DomÄ› na pÅ¯l cesty a nyní bydlím v podnájmu. Matka na mÄ›
platí výÅ¾ivné, ale teÄ• momentálnÄ› je pozastaveno z toho dÅ¯vodu, Å¾e jsem podala návrh na exekuci jejího platu, protoÅ¾e
neplatila v plné vý&scaron;i a ani ne vÄ•as. Dnes mi pÅ™i&scaron;el dopis z mÄ›stského úÅ™adu, Å¾e moje matka podala pod
k zahájení správního Å™ízení ve vÄ›ci odhlá&scaron;ení mého trvalého pobytu. Já bydlím v podnájmu a nevím, jak mám
dále pokraÄ•ovat. Mám tedy i s dopisem jít na mÄ›stský úÅ™ad mÄ›sta, kde jsem trvale hlá&scaron;ena a Å™íci, Å¾e nemám k
být a Å¾iju v podnájmu? A dále, pokud mÄ› tedy odhlásí od matky, zanikne jí vyÅ¾ivovací povinnost vÅ¯Ä•i mÄ›, i kdyÅ¾
je&scaron;tÄ› studuji? DÄ›kuji, Pavla Pavlínko, PrÅ¯&scaron;vih je v tom, Å¾e v podstatÄ› uÅ¾ rok a pÅ¯l se na místÄ› trvaléh
pobytu nezdrÅ¾uje&scaron; a tím pádem má ten, kdo má na byt dekret (coÅ¾ je asi tvoje matka), moÅ¾nost tÄ› odhlásit. Ale napi&scaron; mi - je to v jednom mÄ›stÄ›? Ten matÄ•in byt i tvá &scaron;kola a podnájem? V tom podnájmu bydlí&scaron;
sama? Mj. z Ä•eho nyní Å¾ije&scaron;? Kde bere&scaron; peníze na podnájem, jídlo a dal&scaron;í reÅ¾ii? Mj. její vyÅ¾ivovac
povinnost vÅ¯Ä•i tobÄ› nezanikne, toho se neboj! d@niela Trvalé bydli&scaron;tÄ› mám v Lokti, studuji v Karlových Varech a
podnájem mám v Horním SlavkovÄ›. Mám podnájemní smlouvu od kamaráda, pronajímá mi studentský pokoj ve svém
bytÄ›. Jinak pobírala jsem zatím dávky v hmotné nouzi, tedy doplatek na bydlení, a protoÅ¾e pobírám alimenty, tudíÅ¾
nemám nárok na pÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí... Je to hodnÄ› zlé. Pavla Tak co s tím?
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