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USNESENÍ

Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Káňovou ve věci
péče
o
nezletilého
█████
Xxx,
nar.
█████████,
trvale,
███████████████████████████████,
z rodičů
█████████████████,
nar.
█████████,
bytem
trvale
█████████████████████████,
a
███████████████,
nar.
██████████,
bytem
trvale
Studénka,
███████████████████████████████, za účasti Městského úřadu Nový
Jičín,
████████████████,
nar.
█████████,
bytem
██████████████████████████, v řízení o prodloužení předběžného
opatření
tak to:
I.

Předběžné opatření podle § 452 odst. 1 z.ř.s. nařízené usnesením Okresního
soudu v Novém Jičíně ze dne 30.9.2015 čj. 91 Nc 4016/2015-7 ve spojení s
usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.1.2016 čj. 14 Co 538/2015-318, se
p r o d l u ž u j e do 30.9.2017.

II.

Soud jmenuje nezl. ███████ , nar. █████████, pro řízení o prodloužení
předběžného opatření kolizním opatrovníkem Yvetu Hrynyšinovou, vyšší soudní
úřednici Okresního soudu v Novém Jičíně
O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 30.9.2015 č.j. 91 Nc 4016/2015-7
byl nezl. ████ odňat z péče rodičů a byl svěřený do péče pěstounky na přechodnou dobu
████████████████. Toto rozhodnutí se stalo vykonatelným 30.9.2015. Toto
usnesení bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.1.2016 čj. 14 Co 538/2015-318
potvrzeno. Předběžné opatření bylo nařízeno z důvodu, že z důvodu neuhrazeného nájemného
hrozilo okamžité vystěhování rodičů i všech nezl. dětí rodičů, rodiče neměli zajištěno
náhradní bydlení ani neměli dostatek finančních prostředků na zabezpečení dětí. Rodiče byli
seznámeni s variantami řešení vzniklé situace, s umístěním nezletilých do pěstounské péče na
přechodnou dobu souhlasili. Soud vycházel z prokázaného skutkového stavu, že nezletilé děti
███████████ i jejich polorodá sestra ██████████████████ byly na základě
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předběžného opatření odevzdány do péče pěstounů na přechodnou dobu, když rodiče nebyli
schopni zajistit péči o ně z důvodu špatné finanční situace a ztráty bydlení.
U zdejšího soudu je vedeno řízení o změnu péče a výživy
u nezl.
███████████████, nezl. ████████ a nezl. ███████████████████ i
jejich polorodá sestra ██████████████████ byly svěřeny do pěstounské péče,
neboť rodiče nebyli schopni péči o nezletilé zajistit.
Z úřední činnosti, zejména účastnických výpovědí rodičů v řízení o svěření nezletilých
do pěstounské péče a zprávy Městského úřadu Nový Jičín je soudu známo, že otec se
přestěhoval z ubytovny v Hranicích ke své přítelkyni do Valašského Meziříčí, adresa soudu
není známa, nebylo tedy možno jeho poměry prošetřit. U jednání dne 10.4.2017 však uváděl,
že není schopen si žádné z dětí převzít do své péče. Matka opakovaně mění zaměstnání a
bydliště, v současné době by měla bydlet s přítelkyní v prostorách nad restaurací Orion ve
Valašském Meziříčí. Její poměry se dosud nepodařilo prošetřit, u jednání dne 10.4.2017
uváděla, že není schopna si žádné z dětí převzít do své péče.
Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že rodiče stále nejsou schopni zajistit
řádnou péči o nezletilého. Nezl. ███████ a nezl. ████████████████████ i
jejich polorodá sestra ██████████████████ byly svěřeny do pěstounské péče, nezl.
████ je stále v pěstounské péči na přechodnou dobu ████████████████, po
odstěhování nezl. ██████ od pěstounky je na ní citově závislý. Dle sdělení OSPOD
Městského úřadu Nový Jičín Krajský úřad Moravskoslezského kraje již vybral osoby vhodné
stát se pěstouny nezl. █████, dosud však nebyly navázány kontakty mezi budoucími
pěstouny a nezletilým. Za této situace přichází v úvahu prodloužení pěstounské péče na
přechodnou dobu anebo předání nezletilého předběžným opatřením do péče ústavního
zařízení. V nejlepším zájmu nezletilého se tedy soudu jeví prodloužit po nezbytně nutnou
dobu nařízené předběžné opatření a ponechat jej v péči pěstounky na přechodnou dobu, kde je
zvyklý, než jej zatímně předávat do péče ústavního zařízení. Jelikož si rodiče dosud neupravili
své poměry, přistoupil soud k prodloužení nařízeného předběžného opatření. Soud po zralé
úvaze prodloužil předběžné opatření do 30.9.2017, aby byl dostatečný časový prostor pro
zajištění trvalých pěstounů pro nezletilého █████ a navázání vazeb mezi nezletilým a
vybranými pěstouny.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho
písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ostravě, prostřednictvím Okresního
soudu v Novém Jičíně, ve 3 vyhotoveních.
V Novém Jičíně dne 16.6. 2017
Mgr. Miroslava Káňová
samosoudce

