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Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane-

na základě Vaší žádosti o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, Vám sdělujeme následující:

Městská část Praha 19, byla jmenována kolizním opatrovníkem Vřízeních o úpravě poměrů

nezletilých dětí, a to:

V roce

2019 43 řízení

2020 30 řízení

2021 20 řízení

2022 12 řízení.

V řízeních z roku 2019 navrhoval kolizní opatrovník péči matky v 6 řízeních, péči otce ve 4 řízeních,

střídavou péči v 1 řízení a společnou péči ve 2 řízeních.

V řízeních z roku 2020 navrhoval kolizní opatrovník péči matky v 2 řízeních, péči otce ve 0 řízeních,

střídavou péči v 0 řízeních a společnou péči v 1 řízení.

Vřízeních zroku 2021 navrhoval kolizní opatrovník péči matky v1 řízení, péči otce v 1 řízení,

střídavou péči v 1 řízení a společnou péči v 0 řízeních.

V řízeních z roku 2022 kolizní opatrovník nenavrhoval žádnou z Vámi uvedených péčí o nezl. děti.

Pro upřesnění uvádíme, že pokud dojde soudem ke schválení dohody rodičů, nenavrhuje kolizní

opatrovník konkrétní péči o nezl., ale navrhuje schválení dohody rodičů, což bylo i ve zbývajících

řízeních, ve kterých byla Městská část Praha 19, jmenována kolizním opatrovníkem. Zde tedy není

rozlišeno, o jakou konkrétní péči se jedná. Kolizní opatrovník posuzuje, zda je dohoda rodičů v zájmu

nezletilých dětí a na základě toho navrhuje schválení této dohody.

Dále uvádíme, že některá řízení ještě nemusí být ukončena, tudíž ještě nemuselo dojít ke konečným

návrhům.



Konkrétní čísla uváděná křízením zkonkrétních roků, jsou přiřazena krokům zahájení řízení, ne

k rokům skončení řízení.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Mgr. Michaela Brázdilová, v. r.

Vedoucí OSVZ


