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EXEKUTORSKÃ‰ HISTORKY - 1.
NedÄ›le, 14 listopad 2010

Exekutor mÅ¯Å¾e pÅ™íjít se svou peÄ•etí i k va&scaron;im dveÅ™ím. Å½e máte Å™ádnÄ› uzavÅ™enou smlouvu na svÅ¯j dÅ¯
nemáte Å¾ádné dluhy? To ale vÅ¯bec nevadí. KdyÅ¾ se nÄ›kdy podivnÄ› promíchá práce exekutorÅ¯, úÅ™ednic na obecním
úÅ™adÄ› a policie, mÅ¯Å¾ete se velice lehce ocitnout na ulici i se svým dítÄ›tem...
Úvod - Veronika A. koupila rodinný dÅ¯m, zaplatila jej hotovÄ› a uzavÅ™ela Å™ádnou smlouvu o koupi, která byla bez jakých
závazkÅ¯ a vÄ›cných bÅ™emen. Zhruba po roce u ní policie hledala Petra N. a obÄ•as se na toto jméno v její schránce objevila
obsílka. Paní A. se pro jistotu &scaron;la zeptat na obecní úÅ™ad, o koho jde nebo co se to dÄ›je, byla v&scaron;ak
ubezpeÄ•ena, Å¾e je v&scaron;e v poÅ™ádku a nemusí se tedy niÄ•eho obávat. &Scaron;ok - pÅ™ítel ji volal do práce, Å¾e
se nemÅ¯Å¾e dostat domÅ¯ - dÅ¯m je zapeÄ•etÄ›ný a na dveÅ™ích je vzkaz od exekutora - exekuÄ•nÄ› zabaveno. Byl zde je&s
k dispozici telefon, na kterém se bezúspÄ›&scaron;nÄ› snaÅ¾ili exekutora zastihnout. 2,5 hodiny byl nedostupný, stáli pÅ™ed
svým zapeÄ•etÄ›ným domem s telefonem v ruce. Volali také policii, kde se dozvÄ›dÄ›li, Å¾e kdyÅ¾ peÄ•eÅ¥ strhnou, dopustí
se trestného Ä•inu. Mezi tím musela paní A. Å™e&scaron;it pÅ™íchod jejího dítÄ›te ze &scaron;koly. Nemohla jej jaksi vpustit do
domova, na&scaron;tÄ›stí zde byla moÅ¾nost pohlídání u sousedky. Exekutor - koneÄ•nÄ› se exekutor ohlásil na svém Ä•ísle, a
nebylo to nic platné. Po telefonu prý nemÅ¯Å¾e ovÄ›Å™it totoÅ¾nost, takÅ¾e se o vÄ›ci nelze bavit. Po nÄ›jaké dobÄ› svolil k o
domu, to aby si zde mohli vzít doklady a s nimi dojet do 23km vzdáleného mÄ›sta. Vzali sebou i Å™ádnou kupní smlouvu
na dÅ¯m, coÅ¾ exekutora pÅ™esvÄ›dÄ•ilo a bylo jim dovoleno jít domÅ¯. Obecní úÅ™ad - na druhý den nav&scaron;tívila paní
úÅ™ad a pídila se po vysvÄ›tlení. Zde nemohli najít sloÅ¾ku o trvalém bydli&scaron;ti a pÅ™ihlá&scaron;ení Petra N. k trvalém
pobytu, ale poÄ•ítaÄ• vykazoval, Å¾e tam hlá&scaron;en byl a "pÅ™ijÄ•te paní A. zítra.. Dal&scaron;í den jim úÅ™ednice máva
listinami pÅ™ed obliÄ•ejem - sloÅ¾ku na&scaron;li a Petr N. je v jejich domÄ› skuteÄ•nÄ› hlá&scaron;en! Paní A. si nechala listi
okopírovat a následnÄ› z nich zjistila, Å¾e pan N. si pÅ™ihlásil své trvalé bydli&scaron;tÄ› bez souhlasu pÅ™edchozího majitele
jen na základÄ› smlouvy o pronájmu - tudíÅ¾ protiprávnÄ›. Rady a policie - na obecním úÅ™adÄ› ji bylo doporuÄ•eno, aby
nechtÄ›ného a "papírového" spolubydlícího na&scaron;la a pÅ™esvÄ›dÄ•ila ho, aby se z adresy odhlásil. Najít Petra N.o se jí
podaÅ™ilo narozdíl od policie bÄ›hem dvou dnÅ¯, ale moc ji to nepomohlo. Po vysvÄ›tlení problému do telefonu ji s oslovením "t
krávo" zavÄ›sil. Paní A. se znovu obrátila na obecní úÅ™ad a Å¾ádala o odhlá&scaron;ení Petra N. z adresy svého domu.
Nabízela se pouze jedna moÅ¾nost - zaÅ¾ádat a Ä•ekat - a to aÅ¾ 45 dní.
V souÄ•asné dobÄ› paní A. obývá svÅ¯j Å™ádnÄ
a kaÅ¾dý den má strach, Å¾e se situace bude opakovat. Její "podnájemník" má dle v&scaron;eho dal&scaron;í dluhy a tak
mÅ¯Å¾e teoreticky dorazit k jejim dveÅ™ím jiný exekutor s peÄ•etí v ruce. Ten mÅ¯Å¾e být je&scaron;tÄ› déle k nezastiÅ¾ení a
mít tolik pochopení a ona se tak se svým dítÄ›tem mÅ¯Å¾e kdykoliv ocitnout na ulici, v lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› v kuchyni své
sousedky. X X X
Bavili jsme se o tomhle fenomenu s pár advokátama. a jde jeden hlas, Å¾e paní A.byla uvedena v omyl jak prodávajícím, tak i Obecním úÅ™adem a mÄ›la by vyuÅ¾ít institut právní ochrany a zaÅ¾alovat oba dva a vymlátit z nich
náhradu za újmu. A to újmu dost velkou; prodávající o tom tÅ™eba fakt nevÄ›dÄ›l, i kdyÅ¾... Ale Obecní úÅ™ad prostÄ› o tom
vÄ›dÄ›t musí, to je jeho svatá povinnost. . TakÅ¾e pouÄ•ení - aÅ¾ budete kupovat nemovitost, skoÄ•te si na úÅ™ad pro prav
vyjádÅ™ení, Å¾e tam nikdo není trvale hlá&scaron;en a vylepte to na dveÅ™e. To by mÄ›lo i pana exekutora zastavit. A jestli o
má jiné informace, tak to uÅ¾ by mÄ›l Å™e&scaron;it nÄ›kdo úplnÄ› jiný. Do takto oznaÄ•eného bytu exekutor prostÄ› vstoupit
nesmí. Pak je to klasické vloupání se v&scaron;ím v&scaron;udy a poÅ¾íváte i ochrany Policie ÄŒR. Franta Bou&scaron;ka
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