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NEÅ˜Ã•D SYNÃ•ÄŒEK
ÄŒtvrtek, 30 duben 2015

Dobrý den, mám dotaz za své rodiÄ•e, já jsem dospÄ›lá a u rodiÄ•Å¯ nebydlím,ale bratr 27 let starý Å¾ije u rodiÄ•Å¯ ve
spoleÄ•né domácnosti (tj. rodinný domeÄ•ek ve vlastnictví otce, pÅ™iÄ•emÅ¾ bratrovi aÅ¾ na pár osobních vÄ›cí nepatÅ™í vÅ
Bratr je jiÅ¾ nÄ›kolik let nezamÄ›stnán (aÅ¾ na sem tam nÄ›kde odpracovaný nÄ›jaký ten mÄ›síc), není registrován na úÅ™adu
ani na sociálce, parazituje na rodiÄ•ích a neplatí si ani zdravotní poji&scaron;tÄ›ní, takÅ¾e mu narÅ¯stá dluh.

DluÅ¾í uÅ¾ asi 20 tis. KÄ• a je jen otázkou Ä•asu, neÅ¾ to po nÄ›m zaÄ•ne poji&scaron;Å¥ovna vymáhat. BohuÅ¾el, krom
maximálnÄ› sprostého chování k rodiÄ•Å¯m nejsou podle zákona splnÄ›ny podmínky pro odhlá&scaron;ení trvalého
pobytu u rodiÄ•Å¯.
RodiÄ•e nejsou nijak majetní a tak mají obavu z hrozící exekuce, av&scaron;ak není v jejich silách bratra z
domu vyhodit.
Tak bych se ráda zeptala, co by mÄ›li a mohli rodiÄ•e podniknout za právní kroky, aby je nepostihla
exekuce za bratra.Snad jsem problém popsala dosti srozumitelnÄ›. PÅ™edem dÄ›kuji za radu,MILENA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Mileno,
pendrek - ty pí&scaron;e&scaron;, Å¾e "kromÄ› maximálnÄ› sprostého chování k rodiÄ•Å¯m nejsou podle
zákona splnÄ›ny podmínky pro odhlá&scaron;ení trvalého pobytu u rodiÄ•Å¯." To je hlavní!!! TvÅ¯j brá&scaron;ka je zcela
sprostÄ› vydírá, okrádá a zneuÅ¾ívá jejich slabosti vÅ¯Ä•i "synkovi". TakÅ¾e je musí&scaron; pÅ™esvÄ›dÄ•it, aby mu zavÅ™e
penÄ›z a jídla. DobÅ™e, kdyÅ¾ ho nezvládnou vyhodit rovnou, tak aÅ¥ ho uÅ¾ nekrmÄ›j a maximálnÄ› mu vyhradÄ›j jednu mís
A &scaron;mytec.
Jestli má&scaron; nÄ›jakého svého partnera a není to zrovna tÅ™asoÅ™itka a tvÅ¯j brácha naopak
chlapák, tak se mu zkus - s pÅ™ítelem v pozadí - dát najevo, Å¾e tohle lehkoÅ¾ivkování skonÄ•ilo. Je prÅ¯&scaron;vih, Å¾e s
va&scaron;i vlastnÄ› bojej, ale uvÄ›dom si, Å¾e teÄ• je tÅ™eba, abys (stejnÄ› jako tÄ› chválím za to, Å¾e jsi napsala na Kudlan
proti bráchovi za nÄ› postavila. Nakonec - jsou oni v dÅ¯chodu, nebo je&scaron;tÄ› zamÄ›stnáni? Mileno, napi&scaron; víc...
budu se ti snaÅ¾it poradit a podpoÅ™it tÄ›!!!
d@niela

https://www.kudlanka.cz
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