VZOR
Okresnímu soudu v Kolíně
(opatrovnické oddělení)

Matka: Anna Nová, bytem Kolín, Krátká 38, tel.:………….
Otec: Josef Nový, bytem Kolín, Dlouhá 23, tel.:……………

Návrh na úpravu poměrů k nezl. Petru Novému, nar. 8. 9. 2007,
pro dobu před a po rozvodu manželství

I.
Naše manželství bylo uzavřeno v roce 2005. Dne 8. 9. 2007 se nám narodil syn Jiří. Naše manželství
dosud trvá, ve společné domácnosti spolu však již nežijeme. O výživném na syna nebylo dosud
soudem rozhodováno.
Důkaz:

oddací list rodičů
rodný list dítěte
II.

Společně hospodařit jsme přestali v říjnu 2013, kdy manžel opustil společnou domácnost. Od té doby
se stravuje odděleně a zajišťuje si své potřeby. Já se starám o našeho syna a ze svého příjmu, který
činí 15 500 Kč měsíčně, hradím veškeré náklady s tím spojené. Manžel má příjem ve výši 23.400 Kč
měsíčně od svého zaměstnavatele a další příjem z podnikatelské činnosti, pro syna platí obědy ve
školní jídelně. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinnost.
Nezletilý je žákem 2. třídy ZŠ a kromě toho navštěvuje sportovní oddíl a hudební školu.
Důkaz:

výslech rodičů nezletilého
zpráva o výdělku otce
zpráva o výdělku matky
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu otce za poslední rok z podnikatelské činnosti
potvrzení sportovního oddílu a hudební školy o zaplacení kurzů pro nezletilého na školní rok
2014 – 2015

III.
S manželem společně nežijeme a o úpravě výchovy a výživy syna jsme se nedohodli. Protože
manželův příspěvek na zajištění výživy syna je zcela nedostatečný, navrhuji, aby soud vydal tento
rozsudek:
Nezletilý Petr Nový, nar. 8. 9. 2007, se po dobu před a po rozvodu svěřuje do výchovy matky a otec je
povinen platit na výživu nezletilého částku 4 500 Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne
v měsíci předem, počínaje dnem 1. 10. 2014
V Kolíně dne 8. 9. 2014
Anna Nová

