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Ve            dne 26. 9. 2016 

 

Okresní soudu v Jablonci nad Nisou 

Č.j.: 30 P 35/2015 

Otec:   

  

  

 I 

Matka:   

  

 ín 

 (dále jen „matka“) 

Nezletilý:   

  

  

                                     (dále jen „Dxxxx“)  

Opatrovník: Magistrát města Jablonce nad Nisou, Obor humanitní, oddělení 

          sociálně právní ochrany dětí  

                                     (dále jen „OSPOD MMJN“) 

  

Návrh na vydání předběžného opatření 

Tímto žádám o vydání usnesení o dočasné úpravě výchovných poměrů nezletilého Dxxxxx.  

Důvodem žádosti o vydání předběžného opatření je fakt, že matka během ústního jednání u 

Okresního soudu v Jablonci nad Nisou dne 12. 9. 2016 sama navrhla změnu výchovného prostředí. 

Matka navrhla, že nezletilý D        bude ve výlučné péči otce, a to do doby, než soud vynese konečné 

rozhodnutí. Matka navrhla obrácení dosavadního stavu, kdy otec bude mít D          ve výlučné péči a 

matka bude oprávněna se s D              stýkat každý sudý týden od pátku 17:00 do neděle 17:00.  

S návrhem matky na místě souhlasil i opatrovník. 

Návrh matky jsem já jako otec přijal, a to s podmínkami matky, která jen trvala na zachování stejných 

víkendů jako je tomu doposud. 

Na dotaz soudu jsem sdělil, že výživné po matce nepožaduji. Tím jsem ovšem neměl na mysli, že mi 

zůstane za povinnost platit dál matce výživné na dítě, které budu vyživovat já.  

Soud řešil na zmíněném jednání dne 12. 9. 2016 také termín, od kdy bude prozatímní úprava platit a 

navrhl, že od tohoto týdne. Myšleno od týdne, kdy proběhlo jednání. 

Matka mi tedy D           fakticky předala téhož dne, tj. 12. 9. 2016 v 19:00 hod. Předání proběhlo 

v místě bydliště matky. Ta spolu s D              předala pouze průkazku zdravotní pojišťovny. Rodný list, 

školní vysvědčení a všechny ostatní listiny a informace o které žádám i prostřednictvím soudů již 

minimálně od 4. 2. 2015, matka opětovně odmítla vydat. 
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Z výše uvedených důvodů tímto žádám soud, aby vydal písemné usnesení, kterým upraví doposud 

platné rozsudky, které již neodpovídají skutečnosti. Skutečný stav věcí se dne 12. 9. 2016 změnil s 

faktickým souhlasem soudu a od termínu navrženého soudem.  

Já bohužel od 12. 9. 2015 do dnešního dne nemám v ruce ani jediný papír, který by dokládal změnu 

poměrů oproti platným rozsudkům. Proto mi paradoxně hrozí obvinění z únosu D         . Od 20. 10. 

2016 mi bude hrozit i vydání platebního rozkazu a následná exekuce a trestní stíhání, pokud bych 

neplatil matce výživné na dítě, které ona fakticky nevyživuje a vyživuji ho já. Zní to sice naprosto 

absurdně, ale takových absurdit je v našem právu obrovské množství, a to nejen v této kauze, ale i 

v mnoha dalších kauzách.  

Navrhuji proto usnesení tohoto znění: 

Soud schvaluje tuto dohodu rodičů: 

Nezl. D                      se na dobu do konečného rozhodnutí soudu svěřuje do výlučné péče otce. 

Otec ani matka nebudou platit na nezletilého výživné.  

Matka je oprávněna stýkat se s nezletilým D                                , nar.            2004: 

- Každý víkend v sudém týdnu v roce v době od pátku 17:00 do neděle 17:00 

- V době letních školních prázdnin po dobu čtyř týdnů s tím, že přesný termín 

prázdninového styku je matka povinna sdělit otci doporučeným dopisem nejpozději do 

15. 2. každého roku 

- V každém roce v době vánočních prázdnin od 27. 12. od 9:00 hod do 1. 1. do 17:00 hod. 

- V každém lichém roce v době podzimních prázdnin od prvního dne prázdnin od 9:00 

hod. do posledního dne prázdnin do 9:00 hod.  

- V každém sudém roce v době velikonočních prázdnin od prvního dne prázdnin od 9:00 

hod. do posledního dne prázdnin do 9:00 hod.  

- V každém lichém roce v době jarních prázdnin tak, jak budou vyhlášeny příslušným 

orgánem pro místo bydliště nezl., a to od pátku 17:00 hod., který prázdninám předchází 

do neděle následujícího týdne do 17:00 hod. 

Matka nezl. převezme a po ukončení styku předá v místě bydliště otce, který je povinen nezl. 

ke styku řádně připravit. 

Oba rodiče jsou povinni v případě, že se styk z vážných důvodů nebude moci realizovat, sdělit 

tuto skutečnost druhému rodiči bezodkladně. 

Matka je povinna předat otci rodný list a školní vysvědčení nezl. D         . 

Období jarních, velikonočních, letních, podzimních a vánočních prázdnin má speciální režim 

uvedený shora. 

Tímto se mění rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 30. 3. 2015 č.j. 30 P 

35/2015 a rozsudek Okresního soudu v Semilech ze dne 28. 11. 2007 č.j. OP 137/2007-67   

  

 


