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Hana Mládková: Výživné jsem získala až exekucí!

Nezodpovědný exmanžel Hany Mládkové se »šikovným« způsobem už roky vyhýbá placení výživného na syna.
Ta však svůj boj ještě nevzdala... Foto: Aha! – Alexandr Malachovský
diskuse 26.04.2012 12:00
Vyčerpávající kolotoč matky, která nedostává alimenty na syna, poznala i Hana Mládková (45) z Brandýsa nad
Labem. Problém řešila přes sociální odbor městského úřadu, policii i soudní rozhodnutí o placení výživného.
Marně. Teprve exekuce na plat expartnera jí dočasně zajistila snazší živobytí samoživitelky se dvěma dětmi.
|
S manželem se rozvedli před deseti lety. První dva roky s placením nebyly velké problémy, pak se najednou ke
své povinnosti neměl. „Bylo to zoufalé. Úřad mi nepomohl, policie to také řešila půl roku, a nic se nedělo. Soud
tedy rozhodl o exekuci na jeho plat,“ říká paní Hana.
To prý vydrželo jen několik měsíců. Exmanžel si podle ní našel cestičku, jak se výživnému vyhýbat. Skončil jako
zaměstnanec, začal podnikat, ale firma je vedena na otce.
Fotogalerie
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„On sám nemá oficiálně žádné bydliště, stejně jako bezdomovci je vedený na městském úřadě. Nemá tedy
adresu, kde by byl k zajištění. Ve skutečnosti bydlí v Čelákovicích, dokonce jezdí téměř denně kolem naší
zahrady,“ tvrdí žena, která pracuje na tísňové lince.
„Můj případ je specifický, exmanžel našel skulinku, jak se placení vyhnout. Zatím. Ostatním ženám, které také
alimenty nedostávají, doporučuji, aby problém řešily exekucí na plat. Je to rychlejší než doufat, že se v bývalém
partnerovi hne svědomí poté, co jej úřady jen upozorňují.“
Právník se postará
Hana Mládková využila projekt »1000 matek«, který před nedávnem rozjela jedna pražská kancelář (telefon
900 606 006). „Poskytujeme ženám poradenství zdarma,“ řekl právník Pavel Novák.
Matkám, které mají zájem o její pomoc, stačí vzít rozsudek, občanku a lístek se součtem dluhu expartnera na
výživném. „O ostatní se už postarají naši právníci,“ slíbil.

Dluží vám alimenty! Pomůže zdarma exekutor!
Aha! se pravidelně věnuje lidem, kteří mají potíže s exekucí a nevědí, jak se…
celý článek
Exekutorská komora radí
„Matky, které čekají na dlužné výživné, by neměly dlouho otálet. Dluh totiž narůstá. Způsob vymáhání
prostřednictvím soudního exekutora je nejefektivnější a nejrychlejší. Sama matka nemusí označovat postižitelný
majetek dlužníka. Není rozhodující, zda si otec odhlásí trvalé bydliště. Někde se fakticky zdržuje a jeho majetek
dohledá exekutor. Postihnout ho může několika zákonnými způsoby – může nařídit srážky z platu, strhnout
peníze z bankovního účtu, provést soupis movitých věcí, příp. postihnout nemovitost. Navíc platební morálku
dlužníka lze sledovat dlouhodobě a při opakujícím se neplacení alimentů včas zakročit,“ říká viceprezident
komory David Koncz.
www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/72491/hana-mladkova-vyzivne-jsem-ziskala-az-exekuci.html

2/7

4.7.12

Hana Mládková: Výživné jsem získala až exekucí! | Ahaonline.cz

Autor: ex
reklama
Související články

Další kmotr ODS, Pavel Dlouhý: Jeho žena záhadně dostala 45...
Místostarosta Hluboké nad Vltavou Pavel Dlouhý (58, ODS) má léta nálepku jihočeského kmotra, a poslední
události ji potvrzují. Podle informací MF Dnes...

Ulice pro Olgu Havlovou!
Nová ulice v Praze na Žižkově s jedenácti čtyřpodlažními domy, klidným zákoutím s lavičkami a stromy se od
včerejška jmenuje po Olze Havlové (†62)....

Náklaďák jel bez kola!
Vlastním očím nevěřil řidič, když na čtyřproudé silnici z Havířova na Ostravu potkal Tatru 815, která si to frčela
bez předního kola. Nelenil a zavolal...

Veronika Votroubková: Exekutoři mně všechno vzali! Zbývá jen...
Maminka dvou dětí Veronika Votroubková (30) z Benešovska má na krku tři exekuce v celkové výši 45 500
Kč. A na jednu z nich je už vydán i exekuční...
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Jana Kratochvílová: Dluhy jsem zdědila! A teď nemám kde bydlet!
S Janou Kratochvílovou (56) z Břeclavi se život nemazlil. Kvůli dluhům manžela jí totiž sebrali a prodali dům.
Teď nad ní visí hrozba další exekuce...

Rady od exekutorů: Jak řešit závazky rodiny!
Čím dál častější jsou případy, kdy k dluhům lidé přijdou jako slepí k houslím. S dědictvím převezmou i dluhy
zemřelého chotě či rodiče, anebo snášejí...

Exekuce na spoření, účty a bydlení: Jaká jsou vaše práva!
Ve chvíli, kdy vám pověřený exekutor vstoupí do bytu, má právo dělat svoji práci – tedy sepisovat, polepovat a
v krajním případě zabavovat. Chybovat...

Zoufalá Blanka Štěpničková: Dluží syn, ale... Vyhrožují mně!
Ukrutná nejistota sžírá každý den Blanku Štěpničkovou (49) z Prahy, která čelí nátlaku exekutora. Její syn (20)
nezaplatil několik pokut revizorům,...

Jaromír Podveský: Naletěl falešným vymahačům!
Na neznalost šeredně doplatil Jaromír Podveský (52) z Jedlové u Poličky. Před lety si půjčil na nové vybavení
kuchyně 50 tisíc korun. »Zapomněl« ale...
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Jak uchránit důchod před exekucí!
Exekuce se netýkají jen lidí v produktivním věku, kteří si na splacení dluhů přece jen mohou vydělat. Podle
nejnovějších údajů totiž v současnosti...

Hrozí vám exekuce? Jak nastavit splátkový kalendář!
Dlužíte peníze a nevíte, jak je splatit? Byla už na vás uvalena exekuce? Ačkoliv to není jeho povinností, může
soudní exekutor projevit dobrou vůli...

Aha! radí s exekucí - Martin Šanda: Zablokovali mi účet!
Krušné hodiny si prožil dirigent Martin Šanda (31), jemuž banka na základě exekučního příkazu zablokovala
účet. Mohla za to chyba při placení sociálního...

Podvedeným důchodcům napsali: Zaplaťte desetitisíce! Nebo přijde...
Sto padesát nájemníků seniorského domu na kraji sídliště Vltava v Českých Budějovicích má ze života peklo!
Původnímu provozovateli museli zaplatit...
zpět do kategorie Musíte vědět !
Diskuse k článku
U tohoto článku ještě nejsou žádné komentáře. Buďte první!
Celebrity
David Rath
Rytmus
Jiřina Jirásková
Michal David
Karel Gott
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