
Obvodní soud pro Prahu východ, Předseda soudu 

Kopie: Krajský soud, Předseda soudu  

Spis. značka : 30nc106/2015 - 30P515/2017 

Stížnost  na postup soudu a Urgence návrhu na zrušení předběžného opatření zákazu styku 

se syny Jakubem a Vojtěchem Vlčkovými 

Vážený předsedo soudu Dostále, Váš soud nereaguje na návrhy předběžného opatření v zákonné 

době, čímž zcela ztrácí na své funkci. Můžete ho zavřít a propustit soudce. Vy sám osobně vyřizujete 

veškeré moje stížnosti jako “že jako předseda nemůžete zasahovat soudci do práce“. Tak k čemu 

tam jste? Abyste soudcům hlídal příchody a odchody z práce? Vy sám jste byl překvapen a nevěřil 

jste při našem rozhovoru vloni, že by vaši soudci mohli vykonávat nekvalitní práci, ale prosím, 

přestaňte už krýt ty soudce, kteří jsou neschopní a nebo všeho schopní a podívejte se do mého spisu. 

JUDr. Haňková mi již 2 roky v rozporu s veškerou Judikaturou ztěžuje a znemožňuje vídat mé syny, a 

protěžuje matku, která se chová nenávistně. Zájmem ani motivací soudkyně ani matky není blaho dětí. 

Dne 5.1.2018  byl Soudu Praha Východ Datovou Schránkou doručen návrh na zrušení  předběžného 

opatření vydaného 27.11.2017 JUDr, Haňkovou, která toto opatření vydala na základě lživých informací 

matky synů.  Soud dosud na návrh NIJAK nereagoval, což je  v rozporu se zákonem. 

Jelikož informace matky se prokázaly během policejního vyšetřování jako nepodložené a lživé, tak trestní 

oznámení proti mně bylo zastaveno 4.12.2017.  Již od tohoto dne mělo PO zaniknout nebo být zrušeno. 

Tyto skutečnosti jsem JUDr. Haňkové doložil, ale DODNES mi soud v rozporu se zákony neodpověděl.   

Tedy soud mi svévolně brání vídat své syny. Soud má 7 dní ze zákona na zamítnutí či potvrzení návrhu. 

V případě matky, soud rozhoduje okamžitě bez čekání, v případě, že by soud měl otci něco přiznat, nebo 

narovnat a nahradit, tak soudkyně  nereaguje.  

Dle §76a, odst 6, rodiče nezletilého mohou kdykoli soudu navrhnout zrušení předběžného opatření. O 

takovém návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů.  

O tomto odstavci OSŘ specialistka JUDr. Haňková zřejmě neví a nebo ví a to je ještě horší. Snad o něm 

víte alespoň Vy, pane předsedo.  Byla na to několikrát upozorněna, ale vědomě neplní své pracovní 

povinnosti a záměrně, přes několikáté upozornění, JUDr. Haňková nereaguje a nevykonává činnost 

potřebnou k funkci soudkyně opatrovnického soudu. Jako důkaz zcela poslouží výše jmenovaný 

opatrovnický spis.   

I. 

Podávám stížnost na postup JUDr. Haňkové, která záměrně od roku 2015 protahuje opatrovnické 

řízení a omezuje práva mých synů a moje, neboť se se syny stále díky její nečinnosti DODNES nemohu 

vidět. JUDr. Haňkové nestačilo 5 měsíců zákazu styku, kdy se žádné podezření na ubližování mým dětem 

nepotvrdilo, ale JUDr. Haňková je tak neprofesionální, že na postu soudce nemá co dělat. To co předvádí 

JUDr. Haňková se nedá nazvat ani možným omylem ale jednoznačně úmyslem. Úmyslem přerušit vztahy 

mezi otcem a syny. Není to člověk na svém místě, když rozhoduje o životech druhých a sama má tento 

destruktivní a mstivý postoj. Místo toho aby se JUDr. Haňková vyloučila, (když jsem na ní dal trestní 

oznámení v opatrovnickém sporu pro její nečinnost v roce 2016)  tak místo toho si vzala okamžitě mé dva 

trestní případy, ve kterých mě bez důkazů odsoudila…. Aby mi dokázala, že v opatrovnickém řízení na ní 

nikdo nebude podávat trestní oznámení. 

Naštěstí na Krajském soudě, který nezákonný rozsudek zrušil v plném rozsahu, nesedí stejné soudkyně 

jako na Vašem soudě, pane předsedo Dostále. Pane předsedo, měl byste si udělat pořádek na soudě, 



kterému předsedáte. To, že soudce soudí opatrovnický spor, ve kterém na něj účastník dá stížnost a 

trestní oznámení a dále pak začne soudit i dvě trestní věci, které jsou vykonstruované a přímým 

výplodem konfliktu z opatrovnického řízení, se může stát snad opravdu jen na Vašem soudě. Tohle je 

Vaše vizitka, když na všechny mé stížnosti odpovídáte, že Na Vašem soudě je vše v pořádku a podle 

rozvrhu soudu. Soudkyně mě soudí v opatrovnickém , kde mi bere syny a zakazuje s nimi styk a ve dvou 

trestních mne ostentativně odsuzuje, aby si dokázala, jak „dobře“ rozhodla v mém opatrovnickém sporu, 

když mé milované syny soudní mocí svěřila matce, která je pomstychtivá, lže a cíleně usiluje o to, abych 

byl zbaven rodičovských práv. 

II. 

Žádám tímto výše uvedený soud o urgentní vyřízení návrhu na zrušení zákazu styku s mými syny, který 

JUDr. Haňková záměrně a vědomě ignoruje a tím porušuje základní práva nejen otce ale hlavně 

nezletilých dětí, na které má opatrovnický soudce myslet především.  

III. 

Žádám o odstranění překážek na straně soudu, jmenovitě JUDr. Haňkové a o odstranění průtahů v  

30nc106/2015 - 30P515/2017 vedeného u OS Praha východ a okamžité zaslání spisu znalci doc. Oldřichu 

Matouškovi, který byl ustanoven JUDr. Haňkovou 1.11.2017, avšak do dnešního dne od JUDr. Haňkové 

nedostal spis, aby mohl začít pracovat na posudku. JUDr. Haňková záměrně prodlužuje znalecký 

posudek, ke dnešnímu dni již mohl být posudek dávno hotový, protože rozhodla o přibrání znalce 

1.11.2017 ale nedodala mu změrně kopii spisu, aby mohl pracovat! 

IV. 

Navrhuji soudu, aby se soudkyně Haňková, která nemůže být z podstaty v mém případě nestranná, 

vyloučila z projednávání všech mých případů na Vašem soudě.  

 

Vážený pane předsedo, Váš soud pošlapává moje základní lidská práva daná ústavou ČR a je na Vás, jestli 

se vy osobně opět připojíte k pošlapávání základních lidských práv, a nebo to už konečně na Vašem 

soudě zastavíte.  

Asi si jako předseda neuvědomujete, jaký vliv má toto Vámi posvěcené jednání na blaho dětí, 

kterým se soud neustále ohání. Zbytečné zpřetrhání vazeb synů a jednoho rodiče na základě lži, … a 

když se to soud dozví, má okamžitě zrušit PO. Ale soud v prosinci nereagoval, nereagoval ani po 

urgencích ani v první 2 týdny v lednu, ani 11.tý den po podání návrhu na zrušení. 

Je třeba, aby se veřejnost dozvěděla, jakým způsobem pracují soudci na Vašem soudě.  

Vaše odpověď bude v plném znění publikována na několika webových serverech věnujících se justiční 

tématice 

 

Datovou schránkou 16.1.2018 

S pozdravem 

Petr Vlček 

Borka 33 

251 66 Senohraby 


