NÁVRH RODIČE NA ZMĚNU PÉČE U NEZLETILÉHO DÍTĚTE
§ 909 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Okresnímu soudu v Olomouci ke sp. zn. P 56/98
Matka: Jarmila Nová, nar. 6. 1. 1979 bytem Litovel, Zahradní 14
Otec: Petr Nový, nar. 3. 6. 1978, bytem Litovel, Nová 15
Nezl. Martin Nový, nar. 14. 2. 1999, bytem u matky

Návrh otce na změnu péče nezl. Martina Nového
I.
Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 9. 9. 2007 byl nezletilý syn svěřen do výchovy matky.
Mně byla stanovena vyživovací povinnost k synovi částkou 1200 Kč měsíčně.
Důkaz: uvedený rozsudek
II.
Se synem udržuji pravidelný kontakt. V poslední době se mi svěřil, že od loňského roku, co se matka
provdala, není doma spokojený. S manželem matky si nerozumí a dochází doma k prudkým hádkám.
Stále častěji pobývá u mne s tím, že doma nemá klid ani na učení. Matka mi sdělila, že synovo
chování vůči ní se zhoršilo a že už ho nezvládne. Ve škole se prospěch syna výrazně zhoršil.
Důkaz: výslech otce, matky, zpráva střední průmyslové školy
III.
Za této situace považuji za nejvhodnější řešení, aby syn byl svěřen do mé výchovy. Žiji sám se svou
65letou matkou v bytě 3 + 1, kde by syn mohl mít vlastní pokoj a klidné prostředí ke studiu. Jsem
schopen se postarat o veškeré jeho potřeby, příp. za pomoci mé matky, nehledě k tomu, že syn je ve
svém věku do značné míry samostatný. Se synem dobře vycházím a mám u něho autoritu. Moje
matka má k němu vřelý vztah a je ochotna, pokud jde o vaření, praní apod., pomoci mi s péčí o něj.
Můj hrubý příjem činí 20 000 Kč, příjem matky nezletilého neznám.
Důkaz:




výslech mé matky Antonie Nové, pod mou adresou
potvrzení o mém výdělku
zpráva o výdělku matky od jejího zaměstnavatele a.s. ARECO se sídlem Olomouci, nám. Míru
3
IV.

Navrhuji, aby soud po provedením řízení vydal tento rozsudek:
Nezl. Martin Nový, nar. 14. 2. 1999, se svěřuje do péče otce. Matka je povinna přispívat na výživu
nezletilého částkou, kterou určí soud, splatnou k rukám otce vždy do 10. dne v měsíci předem,
počínaje dnem právní moci rozsudku. Tím se mění úprava výchovy a výživy provedená rozsudkem
Okresního soudu v Olomouci ze dne 9. 9. 2007, č. j. 8 C 29/96–58.
V Litovli dne 6. dubna 2018

Petr Nový

Návrh se podává u soudu, který vede spis péče o nezletilého. Soudní poplatek se neplatí. Změna
úpravy péče nezletilého dítěte předpokládá, že došlo ke změně poměrů (ať již na straně rodičů či
dítěte), která odůvodňuje toto nové opatření. Dle § 909 OZ, změní-li se poměry, soud změní
rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu.

