Okresnímu soudu
opatrovnické oddělení
Žďár nad Sázavou

Návrh na nařízení ústavní výchovy
Návrh podává : .............................................................................................................
( jméno, příjmení, datum narození, bydliště, uveďte vztah k dětem - např. babička, tel. číslo.)

Nezletilé dítě / děti / .......................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, na které se dítě zdržuje)
............................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, na které se dítě zdržuje)
............................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, na které se dítě zdržuje)

MATKA
Jméno a příjmení:

..............................................................................................................

Datum narození :

..............................................................................................................

Trvalé bydliště:

..............................................................................................................

Adresa, na které se zdržuje a přebírá poštu / pokud se liší od trvalého bydliště) ................
......................................................................................................................
Přesný název a adresa zaměstnavatele:

...........................................................................

Mateřská či rodičovská dovolená ( evidence u úřadu práce , u kterého)

............................

.......................................................................................................................
Telefon. kontakt:

Otec
Jméno a příjmení:

..............................................................................................................

Datum narození :

..............................................................................................................

Trvalé bydliště:

..............................................................................................................

Adresa, na které se zdržuje a přebírá poštu / pokud se liší od trvalého bydliště) ................
......................................................................................................................
Přesný název a adresa zaměstnavatele:

...........................................................................

Mateřská či rodičovská dovolená ( evidence u úřadu práce , u kterého)

............................

.......................................................................................................................
Telefon. kontakt:

Vylíčení skutečností / odůvodnění návrhu / :
Kdo z rodičů o nezletilého /nezletilé/ děti pečuje, kterým soudem byla naposledy upravena
výchova a výživa nezletilého / nezletilých / dětí.Uvést důvody, pro které navrhují nařízení
ústavní výchovy nezletilého / nezletilých / dětí ( např. záškoláctví, užívání drog, výchovné
problémy, útěky z domova, přání nezletilého, nezletilých dětí a další ).Přesný název a adresa
školy, kterou nezletilý / nezletilé / děti navštěvují, jméno a adresa dětského, případně
odborného lékaře nezletilého /nezletilých/ dětí, pokud zdravotní stav nezletilého / nezletilých /
dětí má vliv na rozhodování o nařízení ústavní výchovy ( uvést případné návštěvy Krizového
centra )

Poměry matky (zda a s kým žije ve společné domácnosti, ke komu má další vyživovací povinnost – nutno
uvést jméno, příjemní, datum narození a rozhodnutí, kterým bylo naposledy rozhodováno o úpravě výchovy a
výživy tohoto dítěte

Poměry otce (zda a s kým

žije ve společné domácnosti, ke komu má další vyživovací povinnost – nutno
uvést jméno, příjemní, datum narození a rozhodnutí, kterým bylo naposledy rozhodováno o úpravě výchovy a
výživy tohoto dítěte.

S ohledem na uvedené žádám o vydání

rozsudku:
Nad nezletilým dítětem/dětmi/
.................................................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození)

..................................................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození)

.................................................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození)

..................................................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození)

se

nařizuje

ústavní výchova.

V ...................................... dne ....................................

.................................................................
jméno, příjmení navrhovatele a podpis

