Jednací číslo: ……………
Petr Vonásek
Ve stodole 1
543 21
Okresní soud …………….
Ulice soudu
100 00 Město
Matka:

Petra Vonásková (roz. Rozvedená)
nar. 1.1.1970
bytem ……………………………….
přechodně bytem ……………………
právně zastoupená JUDr. Velkou Čarodejnicí, advokátkou
se sídlem …………………………

Otec:

Petr Vonásek
nar. 1.1.1970
bytem ……………………………….
přechodně bytem ……………………

Nezletilý/á:

Petruška Vonásková
nar. 1.1.2006
nyní bytem ………………………….

Věc:
Návrh na úpravu poměrů nezletilé Petry nar. 1. 1. 2006 pro dobu před rozvodem
manželství – návrh na vydání předběžného opatření
Trojmo
Přílohy:
1. …
2. …
3. …

I.
V současné době probíhá rozvodové řízení manželů Vonáskových (č.j. ……….) a řízení o
úpravě poměrů po rozvodu manželství vzhledem k nezletilé Petře (č.j. …………..). Na návrh
soudu byly nařízeny znalecké posudky z oboru psychologie o vhodnosti výchovy jednoho z
rodičů. Líčení bylo odročeno na neurčito.
II.
Popis rozhodných skutečností (pozn.: vyberte vhodné body a doplňte skutečnosti, které
považujete za důležité):
•

Manželé žijí ve společné domácnosti v místě trvalého bydliště otce a nezletilé
v……….

Jednací číslo: ……………
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Chování matky se ve vztahu k otci v uplynulých týdnech nepřiměřeně zhoršilo a
narušuje péči o dítě a jeho výchovu.
Matka s otcem nekomunikuje a nijak nenapomáhá spoluvytvářet zdravý prostor pro
vývoj dítěte.
V posledních dnech negativní přístup matky k otci vyvrcholil opuštěním společné
domácnosti a útěkem k rodičům matky do ………. i s nezletilou / k milenci / je
neznámo kde.
Matka, bez vědomí otce a v jeho nepřítomnosti, postupně odnáší věci ze společné
domácnosti. Po návratu ze zaměstnání otec zjistil, že chybí prádlo a oděvy dítěte,
hračky, nábytek, lůžkoviny, ručníky, hrnce, skleničky v kuchyni apod.
Při snaze otce hovořit s matkou o výchovných otázkách a zdravotním stavu dítěte, se
matka otci zapírá a nebo v průběhu telefonického hovoru trucovitě ukončuje
komunikaci.
Ve všech těchto případech je silně narušován každodenní režim dítěte. Značným
způsobem je zanedbávána docházka do mateřské, kde v těchto dnech vrcholí příprava
dětí na povinnou školní docházku.
Matka neinformuje otce o zdravotním stavu nezletilé.
Matka implantuje dítěti své postoje namířené proti otci a kategorizace osoby v okolí.
Otec se domnívá, že matka ho tímto svým postojem systematicky vytěsňuje ze života
dítěte a úspěšně v něm buduje syndrom zavrženého rodiče.
Otec se obává odcizení dítěte, dítě je převážnou dobu s matkou, matka separuje dítě od
otce, zanedbává pohybové aktivity organizované a finančně zajišťované otcem,
zanedbává školní docházku, odnáší věci ze společné domácnosti., připravuje dítě na
výlučný styk s matkou.
…

Rozhodné skutečnosti prokazující tvrzení otce:
• e-maily, SMS, lékařské zprávy, zprávy z MŠ a ZŠ a další písemné dokumenty
prokazující pravdivost slov…
• …
III.
S jednáním matky otec nemůže vyslovit souhlas a vzhledem k tomu, že dohoda není s matkou
možná, obrací se tímto otec na soud, aby vydal předběžné opatření, kterým by tomuto
svévolnému jednání matky zamezil a rozhodl o úpravě vztahů rodičů k dítěti ještě před
rozhodnutím o konečném uspořádání po rozvodu manželství.
Aby se zabránilo násilnému odcizení dítěte od otce, aby měl otec zaručený pravidelný styk
s dítětem, a aby mohl otec výchovně na dítě působit, otec žádá soud, aby rozhodl o
prozatímním uspořádání poměrů v rodině nezletilé takto:
1a. Nezletilá Petra Vonásková se svěřuje na dobu před rozvodem manželství do
výchovy otce.
1b. Nezletilá Petra Vonásková se na dobu před rozvodem manželství v každém
lichém týdnu svěřuje do péče otce a v každém sudém týdnu do péče matky.

Jednací číslo: ……………
2a. Matka je povinna přispívat na výživu dítěte částkou …. Kč do každého 15. dne
v měsíci k rukám otce předem.
2b. Otec je povinen přispívat na výživu dítěte částkou …. Kč do každého 15. dne
v měsíci k rukám matky předem.
3. Nikdo z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

V …………… dne ……………
Petr Vonásek
otec nezletilé

