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

Petra Vonásková (roz. Rozvedená)
nar. 1.1.1970
bytem ……………………………….
přechodně bytem ……………………

Matka:

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 předběžného opatření na úpravu styku otce s nezletilou Petrou nar. 1. 1. 2006 o
letních prázdninách 2013
Trojmo
Přílohy:
- E-mailová komunikace mezi rodiči nezletilé

I.
Pro informaci soudu otec uvádí, že v současné době probíhá u Okresního soudu ………:
-

-

rozvodové řízení manželů Vonáskových pod č.j. ………….;
řízení o úpravě poměrů po rozvodu manželství vzhledem k nezletilé Petře pod č.j.
………..;
Usnesením Okresního soudu ……………, č.j. ………….., ze dne …………., byla
nezletilá prozatímně svěřena do péče matky a otci byl upraven styk s nezletilou od
soboty 10.00 do neděle 17.00 hod. (dále jen „Usnesení“);
proti Usnesení o předběžném opatření podal otec dne ………. odvolání ke Krajskému
soudu v ………., který dosud o odvolání otce nerozhodl.

Jednací číslo: ……………
II.
Styk mezi otcem a nezletilou se v současné době realizuje dle Usnesení bez problémů. Otec
vyzvedává každou sobotu nezletilou v 10.00 hod. v bydlišti matky a předává ji matce zpět
v neděli v 17.00 hod. Otec řádně plní soudem stanovenou vyživovací povinnost.
Nezletilá je v přítomnosti otce veselá, uvolněná a spontánní. Otec pro ni každý víkend vytváří
aktivní náplň (lze doložit audiovizuálním záznamem).

III.
Matka oznámila otci svůj plán dovolené o letních prázdninách r. 2013. V rámci globálního
návrhu dohody na uspořádání poměru po rozvodu manželství, matka, prostřednictvím své
právní zástupkyně, mj. navrhuje, aby nezletilá trávila s otcem 3x jeden týden po dobu letních
prázdnin. Dialog na téma styku nezletilé s otcem o letních prázdninách však matka odmítá.
Otec navrhuje rozdělit letní prázdniny rovným dílem mezi oba rodiče, a to 4 týdny u matky a
4 týdny u otce. Otec je však ochoten vyjít matce v zadané dovolené v zaměstnání vstříc a také
přijmout střídání v péči o nezletilou mezi oběma rodiči po jednom týdnu.
Důkaz: E-mailová komunikace mezi rodiči nezletilé

IV.
Otec se domnívá, že je nezbytné pro zachování „vřelého“ vztahu mezi ním a dcerou, jak je
konstatováno ve znaleckém posudku ze dne ……….. (dále jen „ZP“), udržet kontakt mezi
nimi co nejširší.
Pro informaci soudu otec uvádí, že minulý rok trávil s nezletilou 2 x 14dní v průběhu letních
prázdnin (realizoval s dítětem dvě týdenní dovolené mimo místo trvalého bydliště). Otec se
proto domnívá, že tento již zavedený a vyzkoušený postup nebude pro dítě zátěží, spíše
naopak bude uvolněním v hektickém přejíždění mezi bydlišti rodičů. Nezletilá na loňskou
dovolenou s otcem ráda vzpomíná a na prázdniny s ním se těší.

V.
Vzhledem k výše uvedenému, otec navrhuje, aby soud vydal předběžné opatření pro období
letních prázdnin r. 2013 tohoto znění:
1. Matka je povinna umožnit otci styk s nezletilou Petrou Vonáskovou v měsíci
červenci a srpnu 2013 v těchto terminech: …………….
2. Otec si nezletilou Petru převezme vždy v pondělí v 10:00 hodina a předá matce
po ukončení styku v neděli v 18:00 hodin vždy v místě bydliště matky.
3. Matka je povinna nezletilou Petru na styk s otcem řádně a včas připravit a otci
předat.

Jednací číslo: ……………

4. V měsíci červenci a srpnu 2013 nebude realizován běžný víkendový styk otce s
nezletilou Petrou upravený usnesením Okresního soudu ……….. ze dne ………..,
č.j. ……………

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

