VZOR
Okresnímu soudu v Kolíně
(opatrovnické oddělení)

ke sp. zn. Nc 198/2012
Věc:
Péče o nezl. Petra Nového, nar. 8. 9. 2004, bytem Kolín, Krátká 38
Matka: Anna Nová, bytem Kolín, Krátká 38, tel.:……………
Otec: Josef Nový, bytem Kolín, Dlouhá 23, tel.:…………….

Návrh otce na změnu úpravy výchovy nezl. Petra Nového

I.
Manželství s matkou nezletilého bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Kolíně ze dne 30. 5.
2012, čj. 8 C 132/15-7. Rozsudkem téhož soudu ze dne 23. 4. 2012, čj. Nc 198/2013- 22, byl nezletilý
Petr na dobu po rozvodu manželství svěřen do výchovy matky a mně bylo uloženo přispívat na výživu
nezletilého částkou 2 500 Kč měsíčně.
Důkaz: shora uvedený rozsudek

II.
Se synem udržuji pravidelný kontakt. V poslední době se mi opakovaně svěřil s tím, že poté, co se
matka v loňském roce znovu vdala, není doma spokojený. S manželem matky si nerozumí, po častých
hádkách spolu přestali komunikovat. Matka mi sdělila, že synovo chování vůči ní se výrazně změnilo,
syn ji neposlouchá a rovněž jeho prospěch ve škole se znatelně zhoršil.
Důkaz: výslech rodičů nezletilého

III.
V této situaci považuji za nejvhodnější řešení, aby byl syn svěřen do mé výchovy. Žiji sám v rodinném
domku o velikosti 3+1, kde by syn měl svůj vlastní pokoj a klidné prostředí na učení. O syna jsem
schopen se řádně postarat a plně se mu věnovat, a to i za pomoci mojí matky, která bydlí nedaleko a
k synovi má vřelý strach. Já se synem vycházím dobře a domnívám se, že u něho mám autoritu. Můj
hrubý příjem činí 20 000 Kč měsíčně, příjem matky nezletilého neznám.
Důkaz: výslech mé matky Ludmily Nové, bytem Dlouhá 15
Potvrzení o výši mého příjmu
Zpráva o výdělku matky od jejího zaměstnavatele XYZ a.s. se sídlem v Poděbradech.

IV.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento:

VZOR
rozsudek:
Nezletilý Petr Nový, nar. 8. 9. 2004, se svěřuje do výchovy otce. Matka je povinna platit na jeho výživu
částku, kterou ponechávám na rozhodnutí soudu. Tím se mění úprava výchovy a výživy provedená
rozsudkem Okresního soudu v Kolíně ze dne 30. 5. 2012, čj. 8 C 132/15-7.
V Kolíně 16. 9. 2014
Josef Nový

