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PROBLÃ‰MOVÃ• TATÃ•NEK A BATOLE
NedÄ›le, 20 Ä•ervenec 2014

Dobrý den, chtÄ›la bych se zeptat na problém ohlednÄ› mého dítÄ›te. S bývalým pÅ™ítelem máme rok a pÅ¯l starého syna. V
dubnu tohoto roku jsme se roze&scaron;li, kdy se i odstÄ›hoval. DÅ¯vod rozchodu byl ten, Å¾e se o syna nestaral,
nepracoval, kradl, nebyl ani hlá&scaron;en na Å¾ádném úÅ™adÄ›, bral drogy. Nikdy jsem mu nezakázala chodit za
synem, naopak jsem mu navrhla, Å¾e mÅ¯Å¾e chodit jednou za týden, s tím, Å¾e u toho budu i já.

Ale i pÅ™esto se o syna nestará a nepÅ™ispívá mi. Tak bych se chtÄ›la zeptat, zda je moÅ¾nost, Å¾e by mi soud svÄ›Å™
péÄ•e. A zaÅ™ídit to tak, Å¾e by si bývalý pÅ™ítel nemohl syna brát k sobÄ›, protoÅ¾e on nemá Å¾ádné bydlení, takÅ¾e ani
kam si ho vzít. A hlavnÄ› o nÄ›j nemá zájem.
PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, BARBARA O D P O V Äš ÄŽ :
Ahoj Barborko,
je u tebe tvÅ¯j bývalý partner hlá&scaron;ený? Bydlí&scaron; ve svém? A - jestli se nepletu - ty asi
nemá&scaron; soudnÄ› urÄ•ené výÅ¾ivné, co?
Nejspí&scaron; jste to do dubna "tak nÄ›jak" zvládali, ale od té doby nic, Å¾
PochopitelnÄ›, Å¾e nejrozumnÄ›j&scaron;í, co mÅ¯Å¾e&scaron; udÄ›lat, je podat návrh na svÄ›Å™ení chlapeÄ•ka do své péÄ•
si na nÄ›j vymÄ›Å™it výÅ¾ivné. Mj. má&scaron; nárok na výÅ¾ivné i zpÄ›tnÄ›, ale dost pochybuju, Å¾e pÅ™i jeho stylu Å¾ivo
vÅ¯bec nÄ›jakou nadÄ›ji, Å¾e nÄ›co po&scaron;le. Ov&scaron;em, pokud není schopen výÅ¾ivné hradit on, je moÅ¾né, aby to
hradili jeho rodiÄ•e, tedy prarodiÄ•e va&scaron;eho dítÄ›te.
Ov&scaron;em, to, Å¾e za této situace nechce&scaron;, aby si dí
bral, je rozumné, a je potÅ™eba, abys to i do svého návrhu také uvedla!
- Pokud se nesezdaní rodiÄ•e rozejdou a zru&scaron;í spoleÄ•nou domácnost, pak je to dÅ¯vod, aby soud upravil výkon
rodiÄ•ovské zodpovÄ›dnosti k dítÄ›ti a to na základÄ› návrhu. MÅ¯Å¾e si ho podat i rodiÄ• sám na soud podle trvalého místa
pobytu dítÄ›te.
Vzory na sepsání návrhu jsou k mání na internetu, kdyÅ¾ bys si nevÄ›dÄ›la rady, tak je&scaron;tÄ› napi&scaron;. d@niela
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