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Milá Danielo, tak bych chtÄ›l odpovÄ›dÄ›t na v&scaron;echny ty minule poloÅ¾ené otázky: nájemné momentálnÄ› Å¾ádné
neplatím, protoÅ¾e bydlím u kamaráda a pomáha mi jeho maminka. Vzala mÄ› k nim do doby, neÅ¾ nastoupim do lázní.
ProtoÅ¾e nak bych zÅ¯stal na ulici, neboÅ¥ nemám ani korunu. Je mi stra&scaron;nÄ› psychicky, protoÅ¾e mÄ› Å¾iví úplnÄ› c
kterým jsem moc zavázán.
V&scaron;ak taky bez jejich pomoci bych asi tady uÅ¾ nebyl, neboÅ¥ celý pÅ™íjem, který mám, dám na alimenty a dop
na sloÅ¾enky z diet, které mi je&scaron;tÄ› doplatil bývalý zamÄ›stnavatel. ÄŒili na jídlo a ubytování mi opravdu nezÅ¯stáva ni
Moje ex má pÅ™ítele, s kterým Å¾ije ve spoleÄ•né domácnosti. Sice jsem na&scaron;el fotky, které jsem pÅ™edloÅ¾il u soud
na v&scaron;e mÄ›la výmluvu a Å™ekla, Å¾e teÄ• zrovna bydlí na ubytovnÄ›. Taky chodí na kaÅ¾dé soudní Å™ízení s ním. Ne
dokázat, Å¾e Å¾ijí spolem, je to zÅ™ejmé i z tech fotek. Ona je vedená na sociálních dávkach a Å™íka, Å¾e jiný pÅ™íjem ne
mám informacem Å¾e dÄ›lá na Ä•erno. Ale jak to dokázat, Å¾e jo??
Moje dÄ›ti: dcera je dospÄ›lá a studuje.. syn
nav&scaron;tÄ›vuje 1. roÄ•ník SO&Scaron;, dal&scaron;í chodí do 5. tÅ™ídy. Krajskému soudu jsem doloÅ¾il v&scaron;e, co js
mÄ›l, ale nezaobírali se rozhodnutím ÚP, myslím, Å¾e je to ani nezajímalo. ProstÄ› mi to zvedli s tím, Å¾e ji to mám doplatit
pozpátku do tÅ™ech mÄ›sícÅ¯. Taky jí Å™ekli, Å¾e kdyÅ¾ to vÄ•as neuhradím, tak má na mÄ› podat exekuci. TakÅ¾e mi hn
vyhroÅ¾ovala, Å¾e podá na mne trestní oznámení a Å¾e mÄ› zavÅ™ou.. Ale ona pÅ™ece ví, Å¾e nic nemám, v&scaron;e js
nechal, kdyÅ¾ jsme &scaron;li od sebe.
A teÄ• mám tedy prÅ¯&scaron;vih. Nezaplatil jsem to, protoÅ¾e nemám to kde vzít
sníÅ¾ení jsem si zaÅ¾ádal v kvÄ›tnu. Celou tu dobu jsem poÅ™ád v dávkach hmotné nouze. A teprve je&scaron;tÄ› Ä•ekám,
kolik mÄ› bude pÅ™iznán ID (schválili mi na rok první stupeÅˆ).
KdyÅ¾ si ex Å¾ádala o zvý&scaron;ení, byl jsem je&scar
zamÄ›stán, proto mi to zvý&scaron;ili, ale pak se stalo, Å¾e nás zamÄ›stnavatel neplatil, nebyly peníze. A pak uÅ¾ jsem nemÄ
z Ä•eho platit alimenty naÄ•as a ex mÄ› poÅ™ád udávala na policajty; co jsem mÄ›l udÄ›lat? Tak jsem to vyÅ™e&scaron;il vý
Uvidím, jak to v&scaron;e dopadne, protoÅ¾e lékaÅ™ m zakázal se úÄ•astnit soudních jednání, ale zase beze mÄ› soudkynÄ›
nechce rozhodnout. Tak se tam budu muset dostavit, aÅ¥ se to koneÄ•nÄ› vyÅ™e&scaron;í.. Víte, nÄ›kdy mi to pÅ™ipadne, Å¾
jsou dva lidi od sebe, tak pak ten chlap nemá nárok ani dýchat.
V Å¾ivotÄ› bych se uÅ¾ neÅ¾enil!!! DÄ›kuju moc za
radu...MICHAL
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