
Návrh na zrušení předběžného opatření 30 P 515/2017–834 

Okresní soud Praha Východ 

 

Dne 27.11.2017 JUDr. Haňková vydala na návrh matky synů ze dne 21.11. 2017, předběžné opatření, 

které mi jako otci synů ukládá zákaz styku s mými syny od 3.12.2016 až do rozhodnutí ve věci samé. 

Tři týdny předtím, tedy 1.11.2017 JUDr. Haňková ustanovila soudního znalce Doc. PhDr. Oldřicha 

Matouška, který má ve věci vypracovat znalecký posudek do 60 dní. Uvítal jsem, že konečně se bude 

dětem věnovat znalec a ne státní organizace, jejichž primárním byť skrytým úkolem je rozbíjet rodiny 

a ne je tmelit, ta to by granty nedostaly. Proto jsem znalce každý měsíc aktivně kontaktoval s žádostí 

o co nejdřívější schůzku.  Dodnes však znalec neobdržel od soudu spis, aby mohl vůbec začít pracovat.  

JUDr. Haňková se v usnesení o zákazu styku opírá zejména, a to popisuje velmi barvitě, že mne senát 

1T ve věci 11/2017 odsoudil ke 4 letem ztráty svobody nepodmíněně. Tento rozsudek byl však dne 

29.11.2017 odvolacím Krajským soudem v Praze v celém rozsahu zrušen. (viz příloha rozhodnutí 

Krajského soudu)  

Druhý hlavní argument, který matka dětí uvedla pro zákaz styku – údajné podání drogy synovi 

Vojtěchovi - řešila tři měsíce kriminální policie Brandýs nad Labem pod spisovou značkou Č. j. KRPS-

258865-71/TČ-2017-011571 a dne  4.12.2017 mne policie vyrozuměla, že věc podezření z přečinu 

ohrožování výchovy dítěte dle § 201 odst. 1 d) byla  odložena dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, 

neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak  (viz příloha, vyrozumění 

police) 

Otec tedy prokázal, že důvody pro existenci předběžného opatření pominuly (respektive nikdy ani 

nenastaly) a žádá soud o zrušení předběžného opatření 30 P 515/2017–834.   

Podle § 77 odst. 2 o.s.ř., jestliže se dodatečně zjistí, že nejsou dány další důvody pro jeho trvání, jako 

je tomu například tehdy, jestliže osvědčená skutečnost, z níž soud při nařízení předběžného opatření 

vycházel, nebyla posléze prokázána. 

 

S pozdravem 

 

Petr Vlček 
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