Kudlanka

ZRUÅ ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO NA ZLETILÃ‰ DÃ•TÄš
StÅ™eda, 19 Å™Ã-jen 2011

Dobrý den, prosím o radu - manÅ¾el má z pÅ™edchozího manÅ¾elství dceru, které letos bylo 19 let. Odmaturovala, na vysoko
se ale nedostala, tak zaÄ•ala studovat na jazykové &scaron;kole francouz&scaron;tinu a k tomu nastoupila do zamÄ›stnání
na Ä•ásteÄ•ný úvazek. Vzhledem k tomu, Å¾e si vydÄ›lává, máme pocit, Å¾e uÅ¾ by se alimenty nemÄ›ly dál platit - nicménÄ›
nejsme úplnÄ› jistí, kdyÅ¾ k tomu studuje tu francouz&scaron;tinu.
Vzhledem k tomu, Å¾e si vydÄ›lává, máme pocit, Å¾e uÅ¾ by se alimenty nemÄ›ly dál platit - nicménÄ› si nejsme úplnÄ›
kdyÅ¾ k tomu studuje tu francouz&scaron;tinu. Podle v&scaron;eho, co jsem kde vyÄ•etla, bychom ale i tak mÄ›li u soudu
podat &bdquo;Návrh na zru&scaron;ení vyÅ¾ivovací povinnosti&ldquo; a soud uÅ¾ rozhodne, zda na alimenty stále nárok
má nebo ne. Pokud by nárok nebyl, tak se to prý musí stejnÄ› soudnÄ› ukonÄ•it, nestaÄ•í jen pÅ™estat platit.
Vzor toho návrh
jsem si na&scaron;la, jen mi tam není moc jasná jedna vÄ›c - jsou tam uvedeny DÅ¯kazy: "pÅ™edmÄ›tný rozsudek", "výslech
úÄ•astníkÅ¯" a "potvrzení zamÄ›stnavatele" - pokud tam tyto vÄ›ci uvedu, musím je k tomu Návrhu i pÅ™ikládat, nebo si to má
pak zajistit ten soud? PÅ™edmÄ›tný rozsudek ohlednÄ› výÅ¾ivného máme, výslechy si urÄ•itÄ› zajistí soud a to potvrzení od
zamÄ›stnavatele se nám nejspí&scaron; od dcery nepovede získat (díky váznoucí komunikaci).
Dal&scaron;í otázka je,
jestli staÄ•í ten návrh doruÄ•it pÅ™íslu&scaron;nému soudu (ten soud, co pÅ¯vodnÄ› výÅ¾ivné Å™e&scaron;il nebo podle místa
trvalého bydli&scaron;tÄ› dcery - v na&scaron;em pÅ™ípadÄ› se na&scaron;tÄ›stí místo shoduje) na podatelnu a pak Ä•ekat co
bude dít? A - jestli se za to nÄ›co platí? A kolik kopií toho Návrhu bude soud potÅ™ebovat - kolik si jich máme pÅ™ipravit?
PÅ™edem moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• na mou obsáhlou otázku. SnaÅ¾ila jsem se ve v&scaron;ech moÅ¾ných internetových
diskusích a poradnách najít odpovÄ›Ä•, ale nikde jsem nena&scaron;la pÅ™esnÄ› to, co potÅ™ebuju, tak snad mi poradíte vy...
PÅ™eji hezký den,
TEREZAO D P O V Äš ÄŽ :..
Milá Terezo,

tak se pokusím ti na v&scaron;echny tyto otázky odpovÄ›dÄ›t: &bull; Ano, nemÅ¯Å¾ete jen tak pÅ™estat platit výÅ¾ivné. P
soudu návrh na zru&scaron;ení vyÅ¾ivovací povinnosti, kde uveÄ•te v&scaron;echny uvedené skuteÄ•nosti. Napi&scaron;te
tam v&scaron;e, co víte &ndash; tedy i adresu &scaron;koly, kde dívka studuje. Pokud budete vÄ›dÄ›t, kde pracuje,
napi&scaron;te i to. Soud rozhodne, zda va&scaron;e povinnost je&scaron;tÄ› trvá.
&bull; Soudní poplatek je 300,- KÄ•
&bull; PÅ™edmÄ›tný rozsudek k tomu pochopitelnÄ› zkopírujte a pÅ™iloÅ¾te.
&bull; Å½ádost se pí&scaron;e dokonce Ä•tyÅ™ikrát - pokud ji tam odnesete sami a na tu Ä•tvrtou kopii si necháte v
podatelnÄ› potvrdit pÅ™evzetí. VÅ™ele doporuÄ•uji.
d@niela

https://www.kudlanka.cz
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