
 

  



 

Sdružení Obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. a Město 

Frýdlant ve spolupráci s Policií ČR a s Městskou policií Liberec 

 

Vás srdečně zvou na akci 

 

= DĚDICTVÍ = 
= praktikum nejen pro seniory = 

 Rozhodujete se, zda máte převést svou nemovitost na své 

potomky?  

 Dozvíte se, že výměnek není přežitek! 

 Zajímá vás, co je třeba zařídit k prodeji nemovitosti, co je 

zapsáno v katastru nemovitostí a jak zákon upravuje např. 

sousedské vztahy? 

ve středu 20. listopadu 2019 

od 13 do 15 hodin 

v klubovně Baráčníků ve Frýdlantě,  

Vystoupí také zástupci Policie ČR a Městské policie Liberec 

na téma: Mezigenerační spory a tahanice o majetek 

Po semináři k tanci i poslechu zahraje DUO Pavla & Čenda a 

jsou připraveny praktické dárky ke zvýšení bezpečnosti seniorů! 

Vstup zdarma 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, Libereckým krajem a Městem Frýdlant 

 

 



 

= DĚDICTVÍ = 
 

aneb Zodpovědně ke svému majetku  
 
Lektorky semináře: 
Mgr. Ing. Renata Horáková a Marcela Reichelová 
(SOS MaS, z. s.)  
 
 
O čem si budeme povídat? 
 

 Jak mít pod kontrolou svůj majetek 

 Na co mám jako majitel právo  

 Jak si zajistit na stáří bydlení ve svém 

 Jaká jsou rizika převodu nemovitostí na potomky 

 Na co dalšího si dát ohledně svého majetku pozor 
 
 
V případě dotazů nebo potřeby poradenství nás neváhejte 
kontaktovat: 
  

 
SOS Moravy a Slezska, z. s.  
Poradenská linka: 608 722 582  
(od 9:00—16:00, cena hovoru ve výši běžného 
tarifu)  

Email: poradna@sos-msk.cz  
Bezplatná spotřebitelská poradna v Libereckém kraji: 
v prostorách Centra zdravotně postižených LK o.p.s.  
Zahradní 415/10, Liberec  
Otevřeno: každou třetí středu v měsíci 13.00-17.00 hodin, 

tel. 607 922 405  

 



 

 

= DĚDICTVÍ = 
 

Mezigenerační spory a tahanice 
o majetek 

 
 
Vystoupí: 
plk. Mgr. Jana Světlá a kpt. Bc. Vladimíra Štrýchová (Krajské 
ředitelství policie Libereckého kraje) 
 
Tématiku doplní: 
Bc. Daniela Bušková, Veronika Soukalová a aktuální hlídka 
strážníků (Městská policie Liberec) 

  
Co se dozvíte? 

 Příklady a poučení z praxe policie 

 Jak se zachovat v případě ohrožení 

 Kde se poradit, na koho se obrátit 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor akce: 

Město Frýdlant, Mgr. Alena Švejdová, manažer prevence kriminality, 

tel. 488 886 500, 728 406 154 


