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Jaký je váš názor na neplatiče nájemného a bezdomovce?

Anketa

Na naši otázku tentokrát odpovídali chodci, které jsme potkávali na sídlišti Černý Most.

Bohumír Pýcha

Ti, kteří na to mají, by měli platit činži - a když neplatí, prostě bych je vystěhoval. A bezdomovci? Myslím, že v tomhle státě musí brát
důchod a z toho důchodu to jde utáhnout, ať mi nikdo neříká, že ne. Ale když někdo kouří čtyřicet cigaret denně a k tomu má deset piv,
pak na to nemůže mít.

Lenka Ramešová

Co znám bezdomovce, většinou se do té situace dostali v podstatě ne vlastní vinou, třeba tím, že skončili v zaměstnání a přišli o
ubytovnu nebo přišel rozvod, a ať chtěli nebo nechtěli, byt museli přenechat manželce a dětem. Pro takové lidi by bylo potřeba zajistit
nějakou svobodárnu nebo azylové domy. Pokud jde o neplatiče, to by si měly ohlídat obecní úřady a družstva, ale když je to
dlouhodobá záležitost, pak bych zase nabídla nějaké řešení - myslím, že tu chybí možnost zvolit si podle své momentální situace třeba
nějaké levnější bydlení.

???

Neplatiče bych vystěhoval mimo Prahu, do nějakého stanového tábora, v zimě by si mohli přispívat na dřevo, aby nezmrzli.
Bezdomovec, to je člověk, který do toho vlítne třeba nešťastnou náhodou, po rozvodu nemá na to, aby si koupil byt, a na to by se měl
brát ohled. Myslím si, že pro tyhle lidi by se mělo zajistit nějaké sociální zařízení, kde by mohli přespávat, umýt se a tak.

Miloslav Krška

Na neplatiče mám názor asi jako každý, totiž že patří spíš k těm, co mají peněz víc. Ti, co mají málo prostředků, se snaží platební
povinnosti splnit, i kdyby neměli na jídlo, a ti, co mají na rozhazování, se pak soudí. Znám případy, že někdo jezdí na dovolenou do
Karibiku, ale na nájem a služby s tím spojené, třeba 5 000 měsíčně, nemá. Já bych k nim přistupoval tvrdě - chtělo by to, aby i exekuce
fungovaly líp. Lidi se třeba rozvedou, ale jen naoko, majetek je napsaný třeba na manželku, byt na manžela, a oni to od něj vymáhat
nemůžou. A bezdomovci? Jsou takoví, co se do toho dostali ne vlastním přičiněním, a pak záleží na osobnosti toho člověka plus na
okolí, jestli mu pomůže - když ne, existuje už jen padání dolů. Druhý typ, to jsou lidi, kteří už jinak žít nechtějí, stačí jim, že si vyžebrají
nějakou tu korunu, aby měli na pití - ti jsou uzavřeni ve svém světě a je jim dobře.
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