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pínŮ"řGXot * JE3xÁNÍ
přerl soudent prvního sřupnč

$kresní $ortil r' l}t}Číně ocld' 9 dne 16.04.2015

Přítomni *d soudu:

Piedseda sená{u; &.1gr. JarosJav Nor.ák
{sa:nosnudce}
zapisovatel: Plrr.li: suriánová

Věc: uerl. ]\ieln Villrelmol'á, n*r. l'i'13.?sŮ3

$ ilrr*ěrn r.j'tkttvy

jeilnat se r"aČalo r:cl l3.{'l{] ltoti'

K jednáni se dr:stavili:

nratka * nsobně, č. Ůp ?0]669702
0tť{ _ os*b:tě" Č. op l l 1] j8778
*pnt;.;:r.ník - Měs:sk1. ťrťsd Rurnbltrk - ?ar,la jr1ecelová

prál.nizástupcen1&tk'\''IvÍgr.'cthígr.VáclavKlepš,totoŽnost
cvčf*n* dle průk*ru Čax t' j84{)5

prár.ni ;ástupee *l*e *"JtJi}r. Ja:r };:lnjub. LL' I\4. - i.s. JUDr' JrlseťHolrrlr. totq:Ž:raslověřen*
r*}* prťikazu Čag. t. 0[i:7l { lubst" prl;:* moc ze elne 15'4'2015)

'/Úeastrrici byli ;roučeni o prúi"tr namili:t pocljatosl ($ l5a) a $ l7 o's.ř'.}, o postaveni
ťréastniků {$ }8 o's'ř.). o prár'u na Listilnovelri ob|ráice {* 3il m's.ř'). o prrvirurr:rstitvrzerri $ lŮ1
a $ 120 o.s.Ť." o trr*ž'tttlsti rrairlédnrrti clcl spisrr $ 44 tl's.ř.. * pttvinnosti vy,povídat pravdu $ l31
odst. ? r:.s'Í.

I

( Poueení prrrorr"rrrrěii a nánrirky nevznášejí. ,!*------\*-*--*-*',*.*-- 
_lt

*rud z*1*llil ie itt}lání.

Čte se: l/gcZz a

. rrár'rh na č.1. lVÍ l.3' r*sp' 4.
- zpráva Městské čásri Praha } j na č.l, l557 a 1566.
- zprávy ÚP v Rumburiqu n* Č'1' l }5B-l559' 1561.
- zp*ár'a Ul| Pra]'ra 3 na Č'l. l5ó2.

-- zpriir.a MT"l v Run:btrrku na č.|' l563,
- onrlul,a .ILi}r' Holrrlrn rra Č.l' l565

{\
, j' 776l/*tr,v/,,,č,, rar/,y , ť1&r', Zďs,,,ru,,"na4eer,"u7,', (L,ilu 

7 ť/t7,, c?ó.z,
?rgťoť,ď ftwe,iáJl, s ne/*/

Jcilt/cq fc,cé 
/ raÁo{al)l,, cl4 él /l

íb,Uďq.



Fráv' zást. otce navrhr"rje. aby nár,rh matky na znrěnu výchcrr,y nezl' Nely byl uamítnut,
nebot'nejsorr Žádné důvody pro zmůnrt výcbovy nezl' Nely.

Práv' zást. rrratky navrhuje' aby návrhrr matk1. bylo vyhclvěno' ngbot' zpráva Mťl
Rrrmbrrrk se rrcxakládá na pravdř a trlimo t$ stec neruxožnil mlttce sQ'k s nezl" Nelou o
VánocÍc|r ?0l4. Jsou pro:* 45'11r {ťrvŮdy prr: změnu vých*r,y ne;lletilé Nei1. a mimo 1n dng
14'3.?015 ot*c nepředal neir-l. Ntlrr maice vrá:ttci úprar,'r.st1'ktt.

20 {4
Práv. zást' filatky rrl'ádí. že nemá dalši návr:lrr, nn ill:plněni clokazor,án-í'

l]ráv. zást, rrtct trr,ái1i' Že rrema dalŠi návrhy na d*p1nční dokazování.

Práv" zástrrpce n:a1k3, navrhr:ie. aby návrhu n:atk1. nn zmčnu výc}:ol.3' b1"la vyhtrl'ěncl a
nerletilri by|a sllÉťena do výchol,v nralky a atc1 slannljeno výŽir'rri. So*Časně upozorliuie na
1o. že otec lrráni nratce r,e styku s neinl' Neltru {Vánoce:0l4. L53)arc} tr}taťÉ '/,Rc2,n,s,,tllhE

řráv. zástup{e otce nar.rlrttje v závčrečném nál'rl'rrr. aby návrlr muxk1. byl zamítnut.
trebot'matka se 11lor.rhor-r c1*Llu nestýkaIa s nezletilorl Nelr:u a mitno to, kd1.Ž. br'la jednou r' její
pdči v rállrci sty'ku. tak.ii předala drr Fn:ril KlCIkánek v řr*ze' nČkolil, jí nrěla vrátit atci.
neslrledala Žá*a:ré rlůl'cdy plo znrČnu výcbclvy rr*z}*:iJrl Neltr'- g p'.ato nň\"::i':rrje z*mit*uti
lrávrhu.

Ůpatr*l'nik r'zál..ěr*Čndrt niivlhu :rsvťlruie' ab1 nal'rh rr::a:ky na znt8ttlt l..l'chnr'y neal.

Nely bylr,anrítnut.

Nato po ;:řerušetrí jecl;rárri r't'lrláŠen tento

ťotí$udek

}' Návrh mrrtky nt zxěnu výchol.1' ne:l, }r*l1. s e z a :rr í. á .

|I. Na nábradu nálrl*ctů řfulení n * m rí žádný z účnstníků prrtvo.

Sk. a pod. v 13"10 horl.

Pavla 3uriiinor'á Mgr. Jaroslav Novák


